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Salı

I Ç I N D E K I L E R
Sayfa
I. — G E Ç E N T U T A N A K
ÖZETİ
II. — G E L E N K Â Ğ I T L A R
III. — Y O K L A M A
IV. — BAŞKANLIĞIN GE
NEL K U R U L A S U N U Ş L A R I
A) G ü n d e m Dışı K o 
nuşmalar
1. — Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı Hasan Celâl Güzel'in, UEFA Disiplin Komitesince
iptal edilen Galatasaray - Neuchatel Xamax maçına ilişkin gün
dem dışı açıklaması ve Siirt Mil
letvekili M e h m e t Abdurrezak
Ceylan, "İstanbul Milletvekili
Mustafa Sarıgül ile İstanbul Mil
letvekili M . Hilmi Özen'in Grup
ları adına konuşmaları.
2. — Afyon Milletvekili Ba
ki Durmaz'in, Kırıkkale'de görü
len tifo hastalığına ilişkin gündem
dışı konuşması ve Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanı Nihat Kitap
çı'nm cevabı.
3. — Bingöl Milletvekili İl-

305
305
308
308
308

308:314

314:317

Sayfa
hami Binici'nin, Ankara Keçiö
ren Belediyesince yıktırılan gece
konduya ilişkin gündem dışı
konuşması.
317:320
B) Gensoru, Genel Görüş
me, Meclis Soruşturması ve Mec
lis Araştırması önergeleri
320
1. — İzmir Milletvekili K.
Kemal Anadol ve 15 arkadaşının,
Aliağa Rafinerisine ait pay senet
lerinin yabancılara satılacağı ve
bu uygulamanın çeşitli sakıncala
ra neden olacağı iddialarını tespit
etmek ve ulusal çıkarlarımızın ze
delenmemesi için tutarlı bir poli
tika oluşturmak amacıyla Meclis
araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/51)
320:321
2. — Zonguldak Milletveki
li Şinasi Altmer ve 15 arkadaşının,
madencilik sektörünün içinde bu
lunduğu sorunları ve bu sorunla
rın nedenlerini tespit etmek
amacıyla Meclis araştırması açıl
321:323
masına ilişkin önergesi (10/52)
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Sayfa
3. — Afyon Milletvekili Ab
dullah Ulutürk ve 16 arkadaşının,
trafik kazalarının nedenlerini ve
trafik kazalarının önlenebilmesi
için alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi
(10/53)
4. — Kocaeli Milletvekili
Alaettin Kurt ve 35 arkadaşının,
müteahhitlik sektörünün sorunla
rına ilişkin genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10);
Ç) Çeşitli İşler
1. — Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının
1987 Malî Yılı Kesinhesabma İliş
kin Türkiye Büyük Millet Mecli
si Hesaplarını İnceleme Komisyo
nu Raporu (5/40) (S. Sayısı : 94)
V. — G E N S O R U , G E N E L
G Ö R Ü Ş M E , M E C L İ S SORUŞ
TURMASI
VE
MECLİS
ARAŞTIRMASI
A)

Öngörüşmeler

1. — Denizli Milletvekili Ad
nan Keskin ve 20 arkadaşının,
millî eğitimin içinde bulunduğu
sorunların nedenlerini tespit et
mek amacıyla Meclis araştırması
açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
2. — Kocaeli Milletvekili
Ömer Türkçakal ve 42 arkadaşı
nın, talih oyunları işletmelerinin
neden olduğu olumsuzlukları ve
Türk toplumunu kumar alışkan
lığından uzaklaştırmakaçin alına
cak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılması-

na ilişkin önergesi (10/22)
VI. — S O R U L A R VE CE
VAPLAR
A) Yazılı Sorular ve Ce
vapları

Sayfa
337:352
352
352

1. — Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, Karadeniz Ereğ323:324
lisi Erdemir Hastanesinde, tahlil
için verilen kan ve idrarların la
vaboya döküldüğü, bu nedenle de
yanlış rapor verildiği iddiasına
ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal
324:326 Yardım Bakanı Nihat Kitapçı'nm
yazılı cevabı (7/305)
326

352:354

2. — Çorum Milletvekili Rı
za Ilıman'in, Çorum-Osmancık
yolu üzerindeki Hazine arazile
rinde kurulmuş olan tuğla fabri
kalarından arsa parası alınıp alın
326:327 madığına ilişkin sorusu ve Mali
ye ve Gümrük Bakanı Ahmet
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/320)

354

3. — İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'in, ithal çöp ve
327
sanayi atığı ithal ederek çevre kir
lenmesine neden olduğu iddia
edilen bir firma hakkında ne gibi
işlemler yapıldığına ilişkin Başba
kandan sorusu ve Devlet Bakanı
Adnan Kahveci'nin yazılı cevabı
327:337 (7/346)
354:359
4. — Artvin Milletvekili Ay
han Arifağaoğlu'nun, Toplu Ko
nut ve Kamu Ortaklığı Destekle
me Fonundan 1988 yılında Trab
zon Belediyesine ne kadar para
verildiğine ilişkin Başbakandan
sorusu ve Devlet Bakanı Adnan
Kahveci'nin yazılı cevabı (7/348) 359:360
327
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
T B M M Genel Kurulu saat 15.00'te
açıldı.
Samsun Milletvekili Cemal Alişan,
artan ilaç fiyatlarına ilişkin gündem dışı
bir konuşma yaptı.
Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, Türkiye Elektrik K u r u m u n u n Denizli
II Müdürlüğündeki uygulamalar ve Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanının tutumuna
ilişkin gündem dışı konuşmasına, Enerji
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Fahrettin Kurt;
Zonguldak Milletvekili Güneş Müftüoğlu'nun SEKA grevinin son durumu
na ilişkin gündem dışı konuşmasına da,
Devlet Bakanı Adnan Kahveci;
Cevap verdiler.
Bağımsız Filistin Devletinin kurulu
şuna ilişkin siyasî parti grup başkanvekillerinin müşterek önergesi Genel Kurulun
bilgisine sunuldu; Başkanlıkça, gereğinin
yerine getirileceği bildirildi.
Sivas Milletvekili Ekrem Kangal ve
33 arkadaşının, hayvancılığımızın içinde
bulunduğu sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarını tespit etmek ama
cıyla bir Meclis araştırması açılmasına iliş

kin Önergesi (10/50) Genel Kurulun bilgi
sine sunuldu; önemenin gündemde yeri
ni alacağı ve öngörüşmesinin sırasında ya
pılacağı açıklandı.
Türkiye - AT Karma Parlamento Ko
misyonunda Türkiye Büyük Millet Mec
lisini temsil edecek Türk Grubu için siya
sî parti gruplarınca aday olarak gösterilen
asıl üyelere ilişkin Başkanlık tezkeresi Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu.
213 Sayılı Vergi Usul Kanunu, 193
Sayılı Gelir Vergisi Kanunu, 5422 Sayılı
Kurumlar Vergisi Kanunu, 3065 Sayılı
Katma Değer Vergisi Kanunu, 6183 Sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkında Kanun, 197 Sayılı Motorlu Ta
şıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sayılı Damga
Vergisi Kanunu ve 492 Sayılı Harçlar Ka
n u n u n d a Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Tasarısının (1/503) (S. Sayısı : 115)
tümü üzerindeki görüşmeler tamamlana
rak, maddelere geçilmesi kabul edildi.
22.11.1988 Sah günü saat 15.00'te top
lanmak üzere, birleşime saat 18.50'de son
verildi.

Başkan
Başkanvekili
E. Yıldırım Avcı
Kâtip Üye
Samsun
Mehmet Akarca

Kâtip Üye
Kırklareli
Cemal Ozbilen

II. — GELEN KAĞITLAR
18 . 11 . 1988 Cuma
Tasarı
1. — 765 Sayılı Türk Ceza Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine,

Bu K a n u n a Ek Maddeler İlave Edilmesi
ne, 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında
K a n u n u n Bazı Maddelerinde Değişiklik
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Yapılmasına ve 10 Haziran 1949 Tarihli
5435 Sayılı K a n u n u n Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/514)
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş
tarihi : 16.11.1988)

Teklif
1 . — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu
ve İsparta Milletvekili ibrahim Gürdal'm, 5434 Sayllı Türkiye Cumhuriyeti
Emekli Sandığı K a n u n u n u n 39 uncu
Maddesinin (Ç) Fıkrası ile 6 ncı Ek Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesi
Hakkında Kanun Teklifi (2/123) (Plan ve
Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 16.11.1988)
Sözlü Soru Önergeleri
1. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İ m a m o ğ l u ' n u n , Göksuh-AfşinElbistan karayoluna ve Adatepe ile Karabuz barajlarının ne zaman yapılacağına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/236) (Başkanlığa ge
liş tarihi : .17.11.1988)
2. — K a h r a m a n m a r a ş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Kahramanmaraş
İlinde kurulması gereken bazı tesislere ve
hizmet birimlerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/237) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 17.11.1988)
3. — Kahramanmaraş Milletvekili
Atilla İmamoğlu'nun, Afşin-Elbistan Ter
mik Santrallarınm bazı ünitelerinin ne za
man devreye sokulacağına ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/238) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.11.1988)
Yazık Soru Önergeleri
1. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, televizyon yayınlarında Ege Bölgesine,ait türkü ve oyun havalarına çok az
yer verildiği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından yazılı soru önergesi (7/386) (Baş-
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kanhğa geliş tarihi : 8.11.1988)
2. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy'un, İzmir İli Kemalpaşa İlçesindeki fab
rikalara ilişkin Başbakandan yazılı soru
önergesi (7/387) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.11.1988)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, " N o v a k o m " adlı ilaçla ilgili
olarak basında yer alan iddialara ve piya
sadaki ilaçların denetimine ilişkin Sağlık
ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru
önergesi (7/388) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.11.1988)
Meclis Araştırması Önergeleri
1. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafine
risine ait pay senetlerinin yabancılara sa
tılacağı ve bu uygulamanın çeşitli sakın
calara neden olacağı iddialarını tespit et
mek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenme
mesi için tutarlı bir politika oluştm*mak
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/51) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.11.1988)
2. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner ve 15 arkadaşının, madencilik sek
törünün içinde bulunduğu sorunları ve bu
sorunların nedenlerini tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/52) (Başkanlığa geliş tarihi :
17.11.1988)
3. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk ve 16 arkadaşının, trafik kazala
rının nedenlerini ve trafik kazalarının ön
lenebilmesi için alınması gerekli tedbirle
ri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/53) (Başkanlığa
geliş tarihi : 17.11.1988)
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Kanun Hükmünde Kararname
1. — 233 sayılı Kamu İktisadî Teşeb
büsleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarnamenin Bir Maddesinde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Ka
rarname (1/515) (Plan ve Bütçe Komisyo
n u n a ) ( B a ş k a n l ı ğ a geliş t a r i h i :
21.11.1988)
Teklif
1. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun; 24.2.1983 Tarihli ve 2802
Numaralı Hâkimler ve Savcılar Kanunu
nun 106 ncı Maddesinin Üçüncü Fıkrası
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tek
lifi (2/124) (Adalet ve Plan ve Bütçe Ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi :
1.11.1988)
Söz/ü Soru Önergesi
1. — İsparta Milletvekili Eıtekin Durutürk'ün, İsparta İli Yalvaç İlçesinde ya
pılmakta olan Sümerbank Konfeksiyon
Fabrikasına ait inşaatın durdurulduğu ve
tesisin Yalvaç Belediyesine satıldığı iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/239) (Başkanlığa geliş tarihi :
21.11.1988)
Yazılı Soru Önergeleri
1. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Başbakan Turgut Özal'ın, Göcek'teki yaz tatili sırasında kaldığı yatın
kira bedeline ilişkin Başbakandan yazılı
soru önergesi (7/389) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.11.1988)
2. — Hakkâri Milletvekili C u m h u r
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Kayadibi Köyü Evil Mezrasındaki bir vatan
daşın evinin jandarma tarafından yıkıldığı
ve Kayadibi Köyünde zorunlu ikamete ta-

O : 1

88 Sah
bi tutulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba, kanından yazılı soru önergesi (7/390) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 21.11.1988)
3. — Hakkâri Milletvekili C u m h u r
Keskin'in, 1986 ve 1987 Yıllarında Hak
kari İli Yüksekova İlçesi Esendere Buca
ğından sınırı geçerken j a n d a r m a tarafın
dan öldürülen veya yaralı olarak ele geçi
rilen vatandaşlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/391) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.11.1988)
4. — Hakkâri Milletvekili C u m h u r
Keskin'in, Hakkâri İli Uludere İlçesi Şenoba Köyü Tabur Komutanının bazı uy
gulamalarına ilişkin İçişleri Bakanından
yazılı soru önergesi (7/392) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.11.1988)
5 . — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'in, Kütahya İli eski Vilayet Ko
nağının adliye binası olarak hizmete açı
lıp açılmayacağına ilişkin Adalet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/393) (Başkan
lığa geliş tarihi : 21.11.1988)
6. — Edirne Milletvekili Erdal Kalkan'm, Pmarhisar Çimento Fabrikasında
1-24 Ekim 1988 tarihlerinde üretilen çi
mentonun bozuk olduğu iddiasına ve bu
çimentoyu kullanan gerçek ve tüzelkişile
re ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından
yazılı soru önergesi (7/394) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 22.11.1988)
Genel Görüşme Önergesi
1. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt ve 35 arkadaşının, müteahhitlik sek
törünün sorunları konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi (8/10) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 21.11.1988)
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili İlyas Aktaş
K Â T İ P ÜYELER : İsmail Üğdül ( E d i r n e ) , Mustafa E r t u ğ r u l Ü n l ü (Bursa)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28 inci Birleşimini açıyorum.

III. — YOKLAMA
BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle
yoklama yapılacaktır. Sayın üyelerin sa
londa bulunduklarını yüksek sesle belirt
melerini rica ediyorum.

(İzmir milletvekili Veli Aksoy'a kadar
yoklama yapıldı)
BAŞKAN — Yeterli çoğunluğumuz
vardır; görüşmelere başlıyoruz.

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL K U R U L A S U N U Ş L A R I
A)

GÜNDEM DIŞI

KONUŞMALAR

yüktür. Yapılan bu büyük haksızlık karşı
sında, milletçe infial içindeyiz; ancak, du
rumu soğukkanlılıkla gözden geçirip, ge
reken işlerin yapılması söz konusudur. Bu
da yapılmıştır.

1. —Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı
Hasan Celâl Güzel'in, UEFA Disiplin Komite
since iptal edilen Galatasaray-Neuchatel Xamax
maçına ilişkin gündem dışı açıklaması ve Siirt Mil
letvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan, istanbul Mil
Gei'ekli reaksiyon, önce devletin ve
letvekili Mustafa Sangül ile istanbul Milletvekili milletin bütün yetkilileri, siyasî partilerin
M. Hilmi Ozen'in grupları adına konuşmaları. ilgilileri ve temsilcileri tarafından gösteril
miştir. İlk açıklamamda da şu şekilde be
BAŞKAN — Gündeme geçmeden
lirttiğim gibi, UEFA açıkça taraf tutup
önce, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
haksızlık etmiştir. Tek taraflı karar alın
nı Sayın Hasan Celâl Güzel Galatasaraymıştır. UEFA'nm bu kararını kınıyor ve
Neuchatel maçıyla ilgili olarak söz istemiş
ayıplıyoruz.
lerdir.
İsviçre'de yapılan maçta, teröristle
Buyurun efendim.
rin Türkiye aleyhinde gösterileriyle, maç
M İ L L Î E Ğ İ T İ M G E N Ç L İ K VE
dakikalarca durdurulduğu, taşkın hareket
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
ler yapıldığı halde, hiçbir ceza verilmemiş
Z E L (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın
milletvekilleri; 9 Kasım 1988 tarihinde İs
tir. Dünyanın her tarafında görülen ve ki
tanbul'da oynanan Galatasaray-Xamax
min tarafından yapıldığı belli olmayan' ba
Neuchatel Avrupa Şampiyon Kulüpler
sit bir hareketin bu şekilde cezalandırılma
Kupası ikinci tur eleme maçının, Galata
sı, hukuk mantığına ve uluslararası hukuk
saray lehine olan 5-0'lık sonucu, bilindi , kurallarına aykırıdır. Bu karar, dünya spor
ği gibi, UEFA Disiplin ve Kontrol Komis
tarihine UEFA bakımından bir yüzkarası
yonu tarafından 18 Kasım 1988 tarihinde
olarak geçecektir. Bu karar, gittikçe geli
iptal edilmiştir. Üzüntümüz gerçekten bü
şen Türk Futbolunun çifte standartlara sa308 —
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hip Avrupalı tarafından hazmedilemeyişini göstermektedir. "Yol yakınken hakka
ve hukuka aykırı bu kararın kaldırılması,
Avrupa futbolundan bir ayıbı silecektir''
demiştik.
Bu ilk reaksiyondan sonra, Galatasa
ray Kulübü, UEFA İtiraz Komisyonuna,
süreyi durduracak itirazını yapmıştır. Mil
lî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı olarak,
itiraz komisyonu üye ülkelerinin sporla il
gili bakanlarına, Dışişleri Bakanlığı ara
cılığıyla mesaj mahiyetinde mektuplar ya
zılarak gönderilmiştir. Bu mektupların
ulaştırılmasında, Dışişleri Bakanlığı ve bü
yükelçilik kanalının kullanılması konusun
da, Sayın Dışişleri Bakanımızla mutaba
kata varılmiştır. .
Ayrıca, futbol federasyonları başkan
larına, Futbol Federasyonu Başkanımızın
mesajları ve mektupları gönderilmiştir. Fİ
FA Üyemiz Sayın Çobanlı'nın bu konu
daki temaslarına başlaması sağlanmıştır.
Spor bakanlarının toplantısına katılmak
üzere Moskova'da bulunan Beden Terbi
yesi Genel M ü d ü r ü n e , üye ülkelerin spor
bakanları nezdinde teşebbüslerde bulun
ması talimatı gönderilmiş ve bu konuda
ki girişimler başlatılmıştır.
Durum öğrenildiğinden itibaren, Ba
kanlık, Futbol Federasyonu, Dışişleri Ba
kanlığı ve Galatasaray Kulübü ilgilileri sü
ratle çalışmaya başlayarak, bir değerlen
dirme ve faaliyet komitesi oluşturmuşlar
dır. İtiraz komisyonu üyelerinin ülkeleri
ne, haklılığımızı anlatabilmek için bir he
yet teşkil edilmiş ve bu heyet temaslarına
başlamıştır; gerekirse sportif temasların
gözden geçirileceği konusunda da tespit
ler yapılmıştır.
Sayın milletvekilleri, sonuç olarak; şu
anda itirazımız hakkında meydana gele
cek neticeyi kesin şekilde tahmin edebil
mek mümkün değil. Ancak, şunu özellik
le arz etmek istiyorum : Türkiye'nin bir
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takımına gerçekten büyük bir haksızlıkla
yapılan bu muameleyi, milletçe, hükümet
olarak tepkiyle karşılıyoruz ve bu konuda
hakkımızı alabilmek için elimizden gele
ni, soğukkanlılıkla ve hukuk kaideleri çer
çevesinde sonuna kadar yapmaya ve takip
etmeye kararlıyız.
Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar)
Teşekkür ederim Sayın Bakan.
KOKSAL TOPTAN (Zonguldak) —
Sayın Başkan, Doğru Yol Partisi Grubu
adına Sayın Abdurrezak Ceylan konuşa
caklar.
BAŞKAN — Aynı konuda, Doğru
Yol Partisi Grubu adına Sayın Abdurre
zak Ceylan; buyurunuz. (DYP sıraların
dan alkışlar)
MUSTAFA S A R I G Ü L (İstanbul) —
Söz istiyorum.
BAŞKAN — S H P Grubu adına mı
söz istiyorsunuz Sayın Sarıgül?
MUSTAFA S A R I G Ü L (İstanbul) —
Evet Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Baka
nın bu açıklamasından sonra parti grup
larına 10'ar dakika konuşma imkânı doğ
muş bulunmaktadır. Bunu hatırlatıyorum.
Bu itibarla bu konudaki gündem dışı söz
istekleri nazara alınmayacak, sadece Tü
zük gereği bu imkân sağlanabilecektir.
Buyurun Sayın Ceylan.
Süreniz 10 dakikadır efendim.
DYP G R U B U ADINA M E H M E T
A B D U R R E Z A K CEYLAN (Siirt) — Te
şekkür ederim Sayın Başkan.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 9
Kasım 1988 günü İstanbul'da, bileğinin
hakkıyla, rövanş maçını 5-0 kazanan Ga
latasaray takımına, UEFA Disiplin Komi
tesinin verdiği cezayı insaf ölçüleriyle de
ğerlendirdiğimizde, hissî, taraflı ve tama
men keyfî olduğunu görmemek m ü m k ü n
değildir.
Bu insafsız cezaya sebep olarak gös
terilen olayların hiçbiri, bu cezaya teka-
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bül edecek ağırlıkta ve önemde değildir.
Kendini bilmeyen birkaç kişinin, atılan
gollerden sonra sahaya çıkmalarını veya
maçın heyecan ve coşkusundan dolayı sa
haya bozuk para atılma olayını tasvip et
miyoruz; olmamalıydı, fakat, bu olanlar
dan çok daha önemli olaylara sahne olan
hiçbir maç için bu ceza verilmemiştir. Bu
verilen kararın adil olmadığını, vicdan ve
insaf sahibi herkes söylemektedir. Birçok
yerli ve yabancı spor yazarı verilen cezayı
ağır ve taraflı bulmaktadır, isviçreli spor
yazarı Stutz, "UEFA'nın verdiği karar
adil bir karar değildir" açıklamasını şöy
le yapmaktadır : "isviçreli bir spor yaza
rı olarak ben ve benim servisimdeki arka
daşlarım, verilen karara şaştık. Ne malum;
tribünden atılan parayı isviçreli de atmış
olamaz mı? Atılan paranın, zaten, Frank
olduğu söyleniyor. Aslında maç temiz bir
maçtı. Heysel'de bile böyle bir karar ve
rilmemişti. Heysel'de olaylar oldu, ölen
ler oldu; ama, maçın sonucu tescil edildi.
Dediğim gibi, bu karar adil olmayan bir
karardır."
italyan basını da, verilen cezayı ağır
buluyor ve Partizan-Roma maçında, Yu
goslav seyircilerin attığı çakmağın, Romalı
bir futbolcunun başını yardığına dikkati
çekiyor ve bu maçın tekrar edilmeyişini
örnek göstererek, Galatasaray hakkında
ki kararı, "Haksızlık ve farklı ceza
uygulaması" diye veriyor.
Sayın milletvekilleri, UEFA Disiplin
Komitesi bu çirkin kararla, sadece Galatasarayı cezalandırmamış, bütün Türk
Milletini cezalandırmıştır ve bu kararla
spora menfaat bulaştırılmıştır. Xamax
Kulübü Başkanı, UEFA Disiplin Kurulu
üyelerine pahalı hediyeler almakla tanınan
bir kişi olarak bilinmektedir ve bunun
Avusturyalı Otto Demuth ile yakınlığı ve
ortaklığı olduğu, belgelerle ispatlanmıştır.
Bu kararın Galatasaray aleyhinde oluşma

22 . 11 . 1988

O : 1

sında da bu zatın çok etkin olduğu söy
lenmektedir. İş ve çıkar ilişkilerinin ağır
bastığı bir kurulun vereceği kararın, doğ
ruluğunu ve dürüstlüğünü tartışmak
lazım.
UEFA Disiplin Komitesinin bu kara
rı, spor tarihine bir kara leke olarak geçe
cektir. Bu kararla, bu müessesenin dibine
dinamit konmuştur. Bundan böyle, bu ku
rulun vereceği kararlar şüpheyle değerlen
dirilecektir. O n u n için, UEFA Disiplin
Komitesinin bu haksız kararını şiddet ve
nefretle kınıyor ve sporu basit bazı men
faat veya başka düşüncelere alet eden ka
faları da huzurlarınızda Türk Milleti adı
na lanetliyorum.
Galatasaray Kulübü, verilen karara
dün itiraz etmiştir. Bu itiraz üzerine, UE
FA itiraz jürisi, içinden bir küçük komis
yon tespit edecek ve toplanacak bu komis
yon, kararı tekrar gözden geçirecektir. Sa
hada kazanılan Galatasaray zaferini ma
sada gasp eden bu yanlış kafaya gereken
dersi, yine masa başında vermenin daha
anlamlı olacağına inanıyorum.
Avrupa'da itibarlarının her geçen
gün biraz daha arttığını iddia eden ikti
dar, ne kadar sahipsiz ve yalnız olduğunu
herhalde bu kararla görmüştür. Lafla iti
barın yükselmediğini, bu acı olaylarla hep
yaşamaktayız. Bizimle Avrupalılar arasın
da konu olacak her kararda yalnız kaldı
ğımızı görmekteyiz ve her seferinde bize
karşı Haçlı ruhu ile birleşip hareket etmek
tedirler. İşte son olay da b u n u n en güzel
örneğidir.
Bu zulme boyun eğmeden, Galatasarayın haklı davasını sonuna kadar savun
mak, başta A N A P İktidarının görevidir.
Bu haksızlık karşısında Türk Milleti Galatasarayı yalnız bırakmamıştır ve bırak
mayacaktır. İtiraz jürisine seçilecek üye
ler belli olduktan sonra, haklı davamızı
onlara duyurmakta gecikmemeliyiz.
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Tek kusuru güzel bir futbol oynayıp
rakibini 5-0 gibi bir sonuçla yenmek olan
Galatasaray; üzülme. Sen, bize son yılla
rın en muhteşem tablosunu yaşattın, göğ
sümüzü kabarttın, görevini en iyi şekilde
yaptın. Masa başında iptal edilen zaferin,
Türk sporcusunun ve milletinin kafasın
dan hiç silinmeyecektir. Bu haklı davada
yalnız değilsiniz ve yalnız kalmaya
caksınız.
Bu siyah lekeyi spora bulaştıran ka
rarı, iz bırakmadan silmek için, itiraz jü
risine büyük görev düşmektedir. O n u n
için, bu jüriye seçilecek olan kişilerin ba
sit şeylere alet olmamalarını, hakkın ve
haklının yanında yer alıp, verecekleri ka
rarla, bu haksız kararı iptal etmelerini
bekliyoruz.
Yüce Meclise saygılar sunuyorum.
(alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Ceylan.
S H P Grubu adına, Sayın Mustafa
Sarıgül; buyurunuz. (SHP sıralarından al
kışlar)
S H P G R U B U ADINA MUSTAFA
S A R I G Ü L (İstanbul) — GalatasarayNeuchatel maçının iptal edilmesiyle ilgili
olarak söz almış bulunuyorum. Sözlerime
başlamadan önce, grubum adına Yüce
Meclisi saygıyla selamlıyorum.
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
demokrasilerde, siyaset halk içindir ve
halkla birlikte yapılır. Siyasetin konusu ilk
başta her zaman büyük devlet olayları ol
mayabilir; ama, halkın etkilendiği, coşku
veya nefret duyduğu, peşinden sürüklen
diği her olay siyasetin bir parçasıdır ve si
yaset adamlarının ilgisini çekmelidir. Ba
zen konu itibariyle siyaset dışı görünen
olaylar, ibret verici siyaset derslerini de
kendi içlerinde taşıyabilir. İşte, iptal edi
len Galatasaray-Neuchatel futbol maçı da
bu nitelikte bir olaydır.
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Hepinizin bildiği gibi, 9 Kasım tari
hinde İstanbul'da, İsviçre'nin Neuchatel
futbol takımını 5-0 gibi müthiş bir skorla
yenerek çeyrek finale yükselen Galatasa
ray takımımızın bu maçının, UEFA Di
siplin Kurulunca iptal edilmesi, bütün va
tandaşlarımızda bir şok etkisi yaratmıştır.
Basınımız haklı bir tepki içinde olayları kı
namış "Sporda Haçlı Zihniyeti", "Kepa
zelik", Galatasaraya Kıydılar" başlıklarıy
la bu olayı yansıtmıştır.
Galatasaray hakkıyla bir maç kazan
mıştır; bu başarıdan hiç kimse pay çıkar
masın. Siyaset adamlarımız üzüntülerini
dile getirmişler ve halkımızın düşüncele
rine benzer ifadeler kullanmışlardır. Ger
çekten, UEFA Disiplin Kurulunun aldığı
bu çirkin karar hem ibret verici hem de
her bakımdan düşündürücüdür. Peki şim
di ne olacak? Masa başındaki bu yenilgi
nin faturasını kim ödeyecek?
Osmanlının duraklama döneminden
bu yana, meydanlarda gücümüzle, alın te
rimizle kazandıklarımızı masa başlarında,
konferans salonlarında hep hovardaca kay
betmişiz. Bunun belki de tek istisnası,
Kurtuluş Savaşımızın ertesinde cumhuri
yetimizin temellerini atan Lozan Barış
Antlaşmasıdır. Büyük devlet adamı İsmet
İnönü, inançla ve akılla sağladığı bu ba
şarı ile, güvenilir insanlann yönetiminde,
ınasa başlarında da sonuçların alınabile
ceğinin en somut örneğini vermiştir. (SHP
sıralarından alkışlar)
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri;
kim olduğu ve amacı kuşkulu bir seyirci
nin, yan hakemin başına çarpan madenî
para atması, elbette son derece çirkindir;
ama, b u n u bahane ederek, sahadan silin
miş bir takımı yeniden dirilten UEFA ka
rarını, hep birlikte, şiddetle kınıyoruz.
Halkımızda büyük bir coşkuya ve kendi
ne güven duygusuna yol açan bu galibi
yetin bir "Haçlı zihniyetiyle" ortadan kal
dırılmasını da ibretle değerlendiriyoruz.
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Spor, dünyanın t ü m ülkeleri arasındaki
dostluğun pekişmesi demektir. UEFA'nın
bu kararı ne yazık ki spor adaletsizliğidir.
Bu kararı haklı kılacak hiçbir ana neden
maalesef yoktur. Bu karar, spor açısından
hiç de memnuniyet verici değildir..UEFA'
nın kararı ülkemizde tüm katmanlarda
şok etkisi yapmıştır. Nedeni?.. Maç önce
si ve sonrası, böyle bir karara sebebiyet ve
rilecek bir olay, ülkemizde ve sahada ce
reyan etmemiştir. Bu karar, politikadan
arındırılmış olarak düşünülmesi gereken
uluslararası spor ruhuna da aykırıdır. He
men hemen her ülkede futbol maçlarında
böyle taşkın gösteriler yaşanıyor. Örnek
çok; UEFA Disiplin Kurulundan, böyle
sine adaletsiz bir karar çıkmasına yol açan
nedenler, yalnızca İstanbul'daki maçta sa
haya para atılmasıyla ilgili değildir. Bu
nunla ilgili olsaydı, aynı tür olayın yaşan
dığı Neuchatel'deki maçın da geçersiz sa
yılması gerekirdi. Karar, biz Türklere ve
Türkiye ye, Avrupa'nın bakış açısını yan
sıtıyor.
Spor, ülke insanlarının, dünya insan
larının spor sevgisi etrafında birleştiği, her
türlü siyasal olayların dışında, insan sev
gisinin en güzel oluştuğu bir ortamdır.
T ü m dünya insanları, yıllardır, ülkeleri
nin geleceklerini hazırlayan gençleri spor
sevgisi etrafında, birbirleriyle kaynaştır
maktadırlar. Bizim de dünyaya bakış açı
mız, insanların birlik, beraberlik içinde,
huzur içinde, barış içinde yaşamalarıdır.
Bunları nasıl yapabiliriz? Her şeyin
doğrusunu, güzelini, ülkeler, karşılıklı sev
gi ve saygı kurallan içinde, birbirlerine
yaklaşmakla m ü m k ü n kılabilirler.
Şimdi soruyorum, hissî kararlar alır
sak, spor ile siyaseti karıştırırsak, ülkeler
arasındaki birlik, barış ve huzur ortamı
nasıl sağlanabilir?
Şimdi, hep beraber, el birliği ile, gö-,
nül birliği ile Galatasaraym yanında ol
mak ve Galatasaraym şahsında, ülkemiz
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aleyhine verilen bu kararın yanlışlığını ve
Galatasaraym hakkı ile elde ettiği galibi
yetin masa başında elimizden alınmasının
ne denli yanlış ve hissî bir karar olduğu
nu bütün dünyaya ispatlamalıyiz.
Bu inanç ve duygularla, Yüce Genel
Kurulu saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın
Sarı gül.
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın
Hilmi Özen; buyurun efendim. (Alkışlar)
ANAP G R U B U ADINA M. HİL
M İ ÖZEN (İstanbul) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; çok güncel bir konu
olan, UEFA'nın Galatasaray Futbol Takı
mı hakkında vermiş.olduğu kararı telin et
mek ve bu konuda görüşlerimizi sunmak
üzere söz almış bulunuyorum. Hepinizi
saygı ile selamlarım. (ANAP sıralarından
alkışlar)
Haksız ve insafsız karara karşı, mil
letçe duygusuz kalmaya imkân yoktur. Zi
ra, Türk sporu ve dolayısıyla Türk Mille
ti çok ağır bir haksızlığa, adaletsizliğe uğ
ramıştır. Geçmişteki UEFA kararlarını in
celediğimizde, böyle bir kararın, ancak bir
kez, 1971-1972 futbol sezonunda ve
mönchengladbach-İnter maçında alınmış
olduğunu görürüz. Buna karşılık, Belçi
ka Heysel Stadında oynanan, JuventusLiverpool maçında, 40 kişinin ölümüne
sebebiyet verilmiş olduğu halde, aynı
UEFA bir iptal kararı almamış, sadece pa
ra cezasıyla yetinmiştir. Keza, RomaPartizan maçında sahaya çakmak atılmış,
bir İtalyan futbolcusu yaralanmış, tribün
ler ateşe verilmiş; ama, yine de maç iptal
edilmemiştir. İnter-Trabzon maçında ise,
Şenol'un başı sarılı olarak maçı bitirdiği
ni, UEFA görmezlikten gelmiştir.
Neuchatel'de oynanan, GalatasarayXamax maçında ise, Türklükle ilgisi ol
mayan bölücüler, sahaya inerek gösteri
yapmışlar, yabancı cisimler atmışlar,
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oyuncuların moralini bozmuşlar ve maçın
bir süre durmasına sebep olmuşlardır. İs
viçre polisi, bütün bu olaylara seyirci kal
mış, yapılan itirazlar netice vermemiş ve
UEFA hiç oralı olmamıştır. Aksine, bu
olaylardan ötüini, Galatasaray Klübüne
para cezası verilmiştir. Galatasaray İstan
bul'da tur atlayınca, itirazlar hemen se
meresini vermiş ve maç iptal edilmiştir.
Bu nasıl iştir? UEFA'nm, ne denli ön
yargı ile hareket ettiği, apaçık ortadadır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Avrupa Topluluğuna girmek için, Avru
pa'nın kapılarını zorladığımız bir dönem
de, bir haçlı zihniyeti içinde yapılan dav
ranışa tanık oluyoruz. Türkiye'ye hangi
gözle bakıldığı, bir kez daha ispatlanmış
tır. Tarih boyunca, nedense Frenge karşı
lüzumsuz bir kompleks içindeyizdir; hal
buki, aslında Frengin bize karşı kompleksi
vardır. Bu gerçeği bir türlü görmeyiz ve
ya görmek istemeyiz. Aslında, çok iyi bi
lirler ki, onlardan çok evvel medeniyete
ulaşmış, Viyana kapılarına dayanmış, Ak
deniz'i Türk gölüne çevirmiş, yüzyıllar sü
ren koskoca bir imparatorluk kurmuş ve
bunu yaparken de, herkesin dinine, dili
ne, geleneklerine hürmet etmiş bir asil
milletin ahfadıyız. (ANAP sıralarından al
kışlar)
Mesela, Fransızlar çok övündükleri
kralları Birinci Fransuvanm, Kanuni Sul
tan Süleyman devrinde Osmanlı İmpara
torluğuna sığınmış olmasının ezikliğini,
bilinçaltı hâlâ yaşamaktadırlar. Bundan
dolayıdır ki, Ermeni soykırımını iddia ede
rek, bu asılsız olaylara arka çıkmışlardır.
Aslında biz, kuzeyden gelerek Fransa'ya
yerleşmiş olan Bürotenya veya güneyden
gelen Korsikalıların özerklik iddialarını
desteklemeye kalkışsak, ne denli kıyamet
koparıp, "Türkiye iç işlerimize karışıyor"
diye nasıl feryat edeceklerini doğrusu me
rak ediyorum.
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Türkler asırlar boyu bütün dünya ba
rışının ve adaletin savunucusu oldukları
halde, Avrupalılar daima bunu hep aley
himize yorumlamışlardır. O kadar ki,
1958'de yaşanmış bir olaya değinmeden
geçemeyeceğim. *
Hatırlayacağınız gibi, 1958 Dünya
Fuarı Belçika'da gerçekleşmişti. Fuarda
ki Türk günü için Mehter Takımının
Brüksel'e gelişiyle ilgili olarak, " M e h t e r "
kelimesinin Fransızca karşılığı olmadığı
için J a n i s e r l e r , ( J a n i s s a i r e )
yani
"Yeniçeriler" geliyor diye Belçika Turizm
Bakanlığına çekilen telgraf derhal heye
canla Belçika Millî Savunma Bakanlığına
yollanmış ve bizzat Bakan, zamanın Türk
elçisini arayarak "Aman Ekselans, Tfürkiye Belçika'ya harp mi ilan etti?" diy î sormuştur. Anlayın korkunun ve yani § yorumlamanın derecesini!
Bugün Galatasaray için millet iktidar, muhalefet nasıl elele ise, ülkey i ilgilendiren her sorunda da bu böyle olmalı
dır. Tabiî şunu belirtmek isterim ki, aynı
birlik ve beraberlik anlayışı her zaman
sağlanmalıdır.
Gelelim dünyadaki yerimize; Anaya
saya göre, laik Türkiye Cumhuriyeti de
mokrasi ile yönetiliyor. Demek ki, y ıpısal
açıdan Batı'ya Doğu'dan daha yakınız.
Avrupa ile Asya arasında köprü vazifesi
ni görü yorsak da bunu ancak Avrupa Top
luluğunda tam yerimizi alarak başara
biliriz.
" T ü r k ' ü n Türk'ten başka dostu
yoktur" düsturu aslında ne kadar doğru
ise de, bir gerçeği de gözardı edemeyiz.
Kapalı bir toplumun, bugün koskoca bir
pazar olan dünyada yaşama imkânı yok
tur. Irkları, inanışları ne olursa olsun,
dünya ülkelerinin ekonomik açıdan birbi
rine ihtiyacı vardır; bugün, Tokyo Borsa
sı hapşırsa New York Borsası nezle oluyor.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye özellikle son yıllarda kazandığı
büyük gelişmelerle artan ticarî, malî ve
t ü m ekonomik potansiyeli ile ve her şeyin
ötesinde, şu anda sahip olduğu zihniyeti
ile bir avrupa ülkesidir. Avrupa ülkeleri
arasında hak ettiği şerefli yerini almıştır.
Bu bakımdan, son UEFA olayında göste
rilen tutum, Türkiye'yi sanki Avrupa ül
keleri dışında tutmaya çalışan imaj, biz
leri son derece üzmüş ve yaralamıştır. Po
litikamızı ona göre tespit edip, birlik ve be
raberlik içinde çalışmak suretiyle, Avrupanın bu haçlı zihniyetinden kurtulması
nı sağlamamız gerektiği kanaatindeyim.

ra alet ediliyor gibi; ama, alınan karar
bence politiktir.
ikincisi ise, iş adamlarımıza sesleni
yorum; tüm banka işlemlerinizi, komis
yonda lehimize oy verecek olan üyelerin
ülkelerindeki bankalarla sürdürünüz.
Bu iki önerimi Genel Kurulun tak
dirine arz ediyor, hepinizi bir kere daha
saygı ile selamlıyorum. ( " B r a v o " sesleri,
alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın
Özen.
G ü n d e m e geçmeden önce, iki sayın
arkadaşımıza da gündem dışı söz ve
receğim.

Seyirci taşkınlığı, dünyanın her tara
fında görülen bir olaydır. Onlar yapınca
sporseverlik oluyor, bizim sahada kimle
rin yapttğı tespit edilemeyen bir olayda ise,
Türkler, " B a r b a r " damgası yiyor. Bu bir
çifte standart uygulamasıdır. Bunun fatu
rası da koskoca bir Türk Milletine mal
ediliyor. Olmaz böyle şey! UEFA olayın
da, devlet olarak, Hükümet olarak, Mec
lis ve millet olarak bu çirkin kararın der
hal düzeltilmesi için var gücümüzle mü
cadele etmeliyiz. Bunu asla bir spor olayı
olarak kabul edip geçmememiz lazım. Bu
kararı dünyanın bütün forumlarında pro
testo etmeliyiz. Ancak, burada olayı sakin
bir şekilde değerlendirip, mücadelemizi
devam ettirmeli ve hakkımızı aramalıyız.

2. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın,
Kırıkkale'de görülen tifo hastalığına ilişkin gündem
dışı konuşması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nı Nihat kitapçı'nın cevabı.

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
bu konuda iki önerimi sizlere sunmak is
tiyorum :
Birincisi, 27 Kasımda yapılacak olan
itiraz komisyonu toplantısına, Türkiye'
den giden itiraz heyetiyle, Mecliste gru
bu bulunan üç partiyi temsilen parlamen
to heyeti olarak katılmalıyız. Burada, özel
likle muhalefet partilerine seslenmek isti
yorum. Bu millî davada bizlere destek olu
nuz, bu onur kırıcı hadisede gerekli has
sasiyeti gösteriniz. Teklif, belki siyaset spo

BAŞKAN — Kırıkkale'de görülen
bağırsak enfeksiyonuyla ilgili, Sayın Baki
Durmaz; buyurun efendim. (DYP sırala
rından alkışlar)
Sayın Durmaz, süreniz 5 dakikadır.
BAKİ D U R M A Z (Afyon) — Sayın
Başkan, sayın üyeler; bu kürsüden gün
dem dışı konuşma yaparak, memleketin
güncel dertlerini dile getiriyoruz. Bu ko
nuşmalarımız ilgili sayın bakanlar tarafın
dan cevaplandırılıyor; ancak, bu konuş
maları kayda alan TRT, akşam yayınların
da tek taraflı olarak, sadece sayın bakan
ların cevaplarını kamuoyuna yansıtıyor.
Sayın bakan neden konuşmuştur, neye ce
vap vermiştir, hangi probleme çözüm ge
tirmektedir, hangi konuşmacıya cevap ver
miştir, kamuoyu tarafından bilinmemek
tedir. T R T ' n i n bu tutumunu anlamak
mümkün değildir. Temenni ediyoruz,
bundan sonra daha adil bir tutumla, her
iki tarafın da konuşmalarını belirli ölçü
ler içerisinde kamuoyuna yansıtsınlar.
Sayın üyeler, son yıllarda, içinde ya
şadığımız çevrenin kirlenmesi, sağlığımı-
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zı tehdit eder boyutlara ulaşmıştır. Çevre
kirlenmesinin böylesine yaygınlaşması ve
içinden çıkılmaz bir hal almasının başlı
ca ye tek nedeni, bugünkü iktidarın insan
varlığına ve sağlığına önem vermeyen vur
d u m d u y m a z politikalarının b i r so
nucudur.

cisinin hastalanması ve SSK Kırıkkale
Hastanesine başvurusu ile tifo teşhisi kon
ması ve bunu takip eden çok sayıda okul
öğrencisinin rahatsızlığı öğretmenlerin
dikkatini çekmiş ve ilgili sağlık kuruluş
larına haber verilerek, olay ortaya çıkarıl
mıştır.

Anayasamız, ' ' insanlarımızın beden
ve ruh sağlığını korumak ve temiz bir çev
rede yaşamasını sağlamak için devlet ge
rekli tedbirleri alır" demektedir. Oysa,
bugünkü iktidarın ehliyetsiz ellerinde
uygulanan kötü politikalar sonunda,
beden ve ruh sağlığı korunamadığı gibi,
içinde yaşadığımız çevre süratle kirlen
dirilerek içinden çıkılmaz bir hale getiril
miştir.

Doğru Yol Partisi G r u b u n u n verdiği
görev gereğince, Niğde Milletvekili Sayın
Doktor Doğan Baran ile beraber 18 Ka
sım 1988 günü Kırıkkale'de yaptığımız in
celemede, 70'e yakın hastanın Kırıkkale
Devlet Hastanesinde yattığını, birçok has
tanın Ankara'ya, (Ankara Hastanesi, Nu
m u n e Hastanesi, SSK Hastanesi ve Dok
tor Sami Ulus Çocuk Hastanesine) sevk
edildiğini ve birçok hastanın da evinde te
daviye tabi tutulduğunu tespit ettik. Ola
yın vahametini gören yetkililer, 15 Kasım
1988 günü, yani ilk vakadan 5 gün sonra,
Kırıkkale Devlet Hastanesine, Ankara'daki, Ankara Hastanesi, N u m u n e Hastane
si ve Doktor Sami Ulus Çocuk Hastanesi
intaniye servislerinden bir grup doktoru.
Kırıkkale'ye göndererek gerekli çalışma
lara başlamıştır. Kırıkkale Devlet Hasta
nesinin bir katı bu hastalara tahsis edile
rek, hastaneye başvuranların tedavilerine
başlanılmıştır.

Sayın milletvekilleri, günlük hayatı-,
mızı devam ettirdiğimiz Başkent Ankara'
da bile, öbek öbek çöp yığınları, nerede
ve ne zaman içine düşeceğimiz belli olma
yan çukurlar, etrafa mikrop saçan patla
mış kanalizasyonun pis suları, günlük ya
şamımızın âdeta bir parçası haline gel
miştir.
Ülkemizin hangi kasaba ve şehrine
giderseniz gidiniz, aynı tabloyu görebilir
siniz. Bu olayı, bütün çıplaklığıyla, bu
günlerde Kırıkkalemiz acı bir şekilde ya
şamaktadır.
Sayın milletvekilleri, Kırıkkale'de ka
nalizasyon çalışmaları esnasında hafriyat
yapılırken, kanayizasyon ve su şebekeleri
parçalanmış ve kanalizasyon pis suları ile
içme suları birbirine karışmıştır. Kanali
zasyon sulanndan, Bahçelievler, Yuva, Selimözer ve Karşıyaka mahallelerinda yer
yer göletler oluşmuştur. Bu d u r u m u gö
ren ve pis suların kokularından rahatsız
olan mahalle sakinleri, ilgili makamlara
başvurmuşlar; fakat, gerekli ilgiyi göreme
mişlerdir.
11 Kasım 1988 günü bir okul öğren

Bu arada, ilk ve orta dereceli okullar
tatil edilmiştir. Birçok hastadan alman kan
ve gaita kültürleri tahlil yapılmak üzere,
Ankara'daki ilgili kuruluşlara gönderil
miştir. 21 Kasım 1988 günü bu tahlillerin
bir kısmından aldığımız bilgilere göre, va
kada tifo mikrobu ürediğinin tespit edil
diğini gördük.
Sayın milletvekilleri, kolera, difteri ve
kızamık gibi, tifo da bulaşıcı bir hastalık
olup, ihbarı zorunlu hastalıklardandır. Bu
durumu dikkate alan Kırıkkaleli vatandaş
lar, hastalığı ihbar ediyor; fakat, ne hik
metse yetkililer hastalığı gizlemeyi tercih
ediyorlar. Oysa, vatandaşa hastalık bütün
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önleriyle açıklansa, kişiler bu konuda bil
gili kılınsa, hem vatandaşlar gerekli ön
lemleri alarak koruyucu tedbirlere başvu
racak ve daha az kişi hastalanacak hem de
kişiler üzerinden " N e oluyor?" endişesi
kalkarak, panik önlenmiş olacaktır. Kırık
kale'de bunun aksini gördük. Hal böyle
olunca, daha çok vatandaşın hastalığa ya
kalanmasına sebep olunduğu gibi, endişe
ve kuşkular artarak büyük bir panik ha
vası yaratılmış durumdadır.
Sayın milletvekilleri, Kırıkkale'de bu
olay şu anda bütün vehameti ile yaşan
makta olup, halk ne yapacağını şaşırmış
durumdadır, olayın gerçek yönü gizlen
mekte, belediye hoparlöründen halka ay
dınlatıcı bilgi verilmediği gibi, mahallî ba
sından da gerçekler saklanmaktadır. Res
mî kişiler de, olayı, basit bir bağırsak en
feksiyonu gibi küçümseyerek, âdeta ölü
me davetiye çıkarmaktadırlar.
BAŞKAN — Sayın Durmaz, süreniz
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum.
BAKİ D U R M A Z (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım.
15 Kasım 1988 günü Türkiye Büyük
Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonun
da Sayın Sağlık Bakanından "Kırıkkale'
de tifo var mıdır?"diye sorulduğunda,
"Bağırsak enfeksiyonu var, tifo yok" di
yerek konuyu örtbas etmeye çalışmıştır.
Sayın milletvelilleri, olayın asıl acı ya
nı, bu salgına sebep olan kanalizasyon su
larının halen harıl hani açıktan akışı ve yer
yer göletler oluşturması karşısında ilgili
lerin seyirci kalışıdır. Ortaya müspet tifo
vakaları çıkmasına rağmen, hâlâ olayın
gizlenmeye çalışılması ve gerekli tedbirle
rin alınarak halka gerekli bilgilerin verilmeyişi düşündürücüdür. İnsan sağlığını
tehdit eden olaylar karşısında bu kadar
vurdumduymaz olunması ve palyetif ted-
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birlerle olayın geçiştirilmeye çalışılmasını
anlamak mümkün değildir. Bugün Kırık
kale'de olan bu olayların, yarın diğer kent
lerimizde de vuku bulacağından kork
maktayız.
Sayın milletvekilleri, bu olaylarla, Kırıkkaleli vatandaşlarımızın onuru kırılmış
tır. Tertemiz bir mazisi olan Kırıkkaleli va
tandaşlarımız, iktidarın uyguladığı kirli
politikalar sonunda, tifo gibi mikrobik bir
hastalıkla karşı karşıya gelmişlerdir. Böy
lece, bu yörede yaşayan masum insanla
rımızın sağlığıyla alay edilmiştir. Kırıkka
leli vatandaşım, kötü politikalar sonunda
düştüğü bu duruma müstahak değildir ve
olmamalıdır da. Asil ruhlu Kırıkkalelilerle
birlikte, bütün milletimizin sağlıklı bir
çevrede, daha rahat bir ortam içinde ya
şama hakkına sahip olduğunu düşü
nüyoruz.
Işıl ışıl şehirler, pırıl pırıl köyler ha
yaliyle vatandaşı avutan Sayın Özal'ı, ha
yal âleminden uyanarak gerçekleri görme
ye davet ediyor, Yüce Allah'ın milletimi
ze yardımcı olması dileğiyle, hepinize say
gılar sunuyorum. (DYP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Durmaz.
Sayın Durmaz'ın konuşmasına ceva
ben, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Nihat Kitapçı; buyurun efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)
SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM
BAKANI N İ H A T KİTAPÇI (Erzurum)
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli
üyeleri; Sayın Durmaz, konuşmalarında
bazı açıklamalar yaptılar. Bu açıklamala
rın, hadisenin oluş şekliyle ilgili yönleri ge
nelde doğru. Orada, müteahhidin bir ça
lışmasında, kanal makinesi su borusuna
rastladığı için, su borusunda gedik açıl316 —
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mış ve bilahara da gelen sel suları, şehir
suyunun kirlenmesine sebep olmuştur.
İşin bu tarafı doğrudur; ama, sağlık gibi,
tüm insanları ilgilendiren ve üzerinde has
sasiyetle olumlu yaklaşımlarla durulması
lazım gelen bir konuda çok acayip tablo
lar çizdiler, ona iştirak etmem mümkün
değil. " Ç i r k i n p o l i t i k a " , " O n u r u
kırılmıştır" gibi yönlerine de iştirak etme
diğimi özellikle belirtmek isterim.
Hadisenin olduğu ve hastaneye mü
racaatla anlaşıldığı gün, Sayın Ankara Va
lisi beni telefonla aramışlardır ve kendi
leri, almış oldukları tedbiri bana iletmiş
lerdir. İl Sağlık Müdürlüğünden, Sağlık
M ü d ü r ü n ü n başkanlığında bir ekip der
hal oraya gitmiştir. Biz de 5 intaniye uz
manı ve Bulaşıcı Hastalıklar Daire Baş
kanlığının başkanlığında 3 kişilik bir he
yeti derhal Kırıkkale'ye gönderdik. Gerek
li tedbirler alınmıştır. Arkadaşımızın söy
lediği gibi 70'e yakın hasta tespit edilmiş
tir, bize de bağırsak enfeksiyonu olarak in
tikal etmiştir. Bugün, şu anda, alınan ted
birler sayesinde de 12 hastanın tedavisi de
vam etmekte olup, diğerleri tamamen ta
burcu edilmiştir.
Hoparlörlerle ilan edilmesi hususu
nu söylediler. Bilmiyorum ama, hem " K ı rıkaleliler panik içindedir" diyorlar hem
de belediye hoparlöründen ilan edilmek
suretiyle, sanki, halkın daha da çok pani
ğe kapılmasını sağlama gibi bir öneride
bulunuyorlar. Şahsen bunu doğru bulma
dığımı belirtmek isterim.
İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) —
İnsan hayatını hafife alıyorsunuz.
BAŞKAN — Efendim lütfen... Ne
demek "hafife alıyorsunuz?.." Lütfen!..
SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM
BAKANI N İ H A T KİTAPÇI (Devamla)
— Efendim, hafife alan bir Bakanlık, her
halde, Bakanlıktan 8, Sağlık Müdürlüğün
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den de 7 olmak üzere 15 kişiyi birden Kı
rıkkale'ye göndermez. Kaldı ki, orada sağ
lık personeli de vardır.
İRFAN D E M İ R A L P (Samsun) —
Sözlerinizle hafife alıyorsunuz.
SAĞLIK V E SOSYAL YARDIM
BAKANI N İ H A T KİTAPÇI (Devamla)
— Şimdi, bu vakalar Türkiye'nin genelin
de zaman zaman oluyor; diğer ülkelerde
de gayet tabiî ki oluyor. Yani, bir hadise
oluyor diye bir bakanlığı veyahut da per
sonelini bu şekilde suçlamak doğru mu
dur? Biz de açık olarak, yalın olarak di
yoruz ki, müteahhidin çalışmasında, kep
çe, su borusuna rastlamış ve su borusun
da gedik açılmıştır. Bilahara sel suları ile
gelen pis su ile su kirlenmiştir. Bu arıza
derhal giderilmiş, klorlama da artırılarak
sürdürülmüştür. Eğer bugün, bir hafta
içerisinde 70 hastadan 12 hastaya inmiş
se, demek ki, burada bir tedbir de vardır.
Yani, tedbirin yokluğundan, insan haya
tının hafife alınmasından bahsetmek
m ü m k ü n mü?
Efendim, arkadaşımızın dediği gibi,
o kesime su veren boruda gedik açıldığı
için 3 mahallede bu hadise olmuştur. Şu
anda tedbirler alınmıştır ve hadise de yatıştırılmıştır.
Durumu, saygılarımla, Yüce Heyeti
nize arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
3. — Bingöl MüUtveküi İlhamı Binici'nin,
Ankara Keçiören Belediyesince yıktırılan gecekon
duya ilişkin gündem dışı konuşması.
BAŞKAN — Ankara'ya bağlı Keçi
ören Kazası Belediyesince yıktırılan bir
gecekonduyla ilgili, Sayın İlhami Binici
gündem dışı söz istemişlerdir.
Sayın Binici, b u y u r u n efendim.
Süreniz 5 dakikadır.
7 —
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İ L H A M I BİNİCİ* (Bingöl) — Sayın
Başkan, Yüce Meclisin saygıdeğer millet
vekilleri; hepinizi saygıyla selamlarım.
18 Kasım 1988 günü Ankara'da çıkan
bir gazetenin kupürlerini gösteriyorum :
"Geldiler, dövdüler, yıktılar ve gittiler".
Bu gazeteye baktığımız zaman, san
ki işgal altında olan bir ülkede, işgal kuv
vetleri gelmiş, dövmüş, yıkmış ve gitmiş
ler... O şekilde bir intiba uyanıyor. Aksi
ne, bu olay -son günlerde ülkemizde ben
zeri olayların boyutlaştığı- Başkentimiz
olan Ankara'da oluyor. Keçiören Kazasın
da bir gecekondu, ilgili Keçiören Beledi
yesi tarafından yıktırılıyor ve basın da bu
şekilde duyuruyor.
"Keçiören Belediyesinin Aktepe'deki bir gecekonduyu yıkması sırasında,
halkla yıkımcılar arasında sert tartışma ve
kavgalar o l d u " diyor gazete. Haberi oku
maya devam ediyorum efendim : "Yıkım
cılara direnen vatandaşlardan biri kalp
krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı, çok sa
yıda kadın fenalaşıp bayıldı. Olayların bü
yümesi üzerine bölgeye gelen polis timi,
yıkımın gerçekleşmesini sağladı. 3 çocu
ğuyla sokakta kalan Şengül Aydın, 'Şu kış
ta kıyamette Türk Türk'e bunu yapar mı?'
dedi.
Aynı haberin devamında şöyle deni
yor : "Yüzlerce vatandaşın direnmesine
rağmen yıkımı gerçekleştiren belediye
ekipleri, olay yerini terk ederken, vatan
daşlar, 'Alkışlayın O z a l ' ı , alkışlayın
Gökçek'i' diyerek yıkımı protesto ettiler.
Şengül Aydın'm 3 çocuğuyla birlikte so
kağa atılarak, evlerinin yıkılmasını vicdan
sızlık olarak niteleyen Aktepe Mahallesi
sakinleri, " B u insanların soğuk kış gün
lerinde sokak ortasına atılması vicdana sı
ğar m ı ? " diyerek tepkilerini dile getirdi
ler. Keçiören Belediye Başkanı Melih
Gökçek' in, gecekondu yıkımlarında insan
ları siyasal düşüncelerine göre ayırdığını
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da iddia eden mahalle sakinleri, "Keçiö
ren'de resmen terör estirilmektedir, bu
adaletsizliğe daha ne kadar seyirci kalına
cak?" diye sordular."
Bu, gazetenin haberi. Yorumsuz ola
rak okudum. Şimdi de ben Sayın Başba
kana ve ilgili sayın bakanlarımıza soruyo
rum : Sayın bakan, vatandaşın elinde, te
levizyonda reklam konusu yaptığınız ve
bizzat ilgili belediye başkanı tarafından
imzalanıp verilen tapu tahsis belgesi var;
buyurun, gösteriyorum. Bu tapu tahsis
belgesi, bizzat o yörenin belediye başkanı
tarafından verilmiş ve dikkat ederseniz,
Sayın Başbakanımız ve sayın bakanlarımız
da bu tapu tahsis belgelerini dağıtırken,
halkı topluyor ve T R T ' d e de b u n u n bol
bol reklamını yapıyorlardı.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — İlave bir bina yapsın diye vermiyor
lardı ki.
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, lütfen
müdahale etmeyelim, ilgili bakan gerekir
se cevap verecek.
İ L H A M İ B İ N İ C İ (Devamla) — Yi
ne, vatandaş Kemal Aydın'a İmar Daire
si Başkanı tarafından, bu gecekondunun
imarıyla ilgili bir yazı var; yazıyı aynen
okuyorum :
"Sayın Kemal Aydın, sahibi bulun
duğunuz 7836 ada 5 sayılı parsel için, ya
pılmasını istediğiniz hizmetler tamamla
narak, ilgili belgeler ekte gönderilmiştir.
Bilgilerinizi rica ederim.
Bülent Balkır Akalın
İmar Daire Başkan
Yardımcısı"
Devam ediyorum efendim. Yine, olay
daha önceden devam etmiş olacak ki, be
lediye ile vatandaş arasında, olay mahke
meye intikal etmiş, Ankara 2 no'lu İdare
Mahkemesince, buranın yıkılmaması için
318 —
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ayrıca bir karar alınmıştır. Şimdi, mahke
me tarafından alman yıkımın durdurul
mam kararım okuyorum :
"... 14.6.1'W2 tarihli tapu tahsis bel
gesi tan/.im edildiği vt: ayrıca dosyada
mevcut Ankara Belediyesi İmar Müdür
lüğünden alınan 26.11.1986 günlü imar du
rumunu gösteren bir belgeden, buranın
gecekondu önleme bölgesi olduğu ve ay
rık nizamda 2 kat konut Yapılabileceği an
laşılmaktadır..." Yine devam ediyor; faz
la zamanınızı almamak için hepsini oku
maya) t rn., Sonuçta diyor ki :
"... Dosyadaki bilgi ve belgelere gö
re. dava konusu yıkma işleminde hukuka
uyarlık görülmediğinden ve yıkım işleri
gerçekleştirildiği takdirde ileride gideril
mesi çok güç zarara da sebebiyet vereceği
anlaşıldığından 2577 sayılı İdarî Yargıla
ma Usulü Yasasının 27 nci maddesi uya
rınca teminat alınmaksızın davalı idare
nin birinci savunması ve bu arz kararının
cevabı alınıp yeni bir karar verilinceye ka
dar y ü r ü t ü l m e s i n i n d u r d u r u l m a s ı n a
17.11.1988 talihinde oybirliğiyle karar ve
rildi."
Ankara 2 no.'lıı İdare Mahkemesi Sa
yın Başkan ve sayın üyelerinin altında im
zası bulunan karardır. Yorum getirmiyo
rum yine.
BAŞKAN — Sayın binici, süreniz
dolmuştur, toparlamanızı rica ediyorum.
İ L H A M İ B İ N İ C İ (Devamla) — To
parlıyorum, izin verin efendim.
Sayın milletvekilleri, bu da, mahke
menin, yıkım kararını durdurmak için
verdiği bir karar. Bir hukuk devleti olan
ülkemizde, mahkemenin kararına rağ
men, vatandaşın evi başına yıkılıyor; so
rumsuz bir belediye başkanı tarafından,
mahkemenin karan olmasına rağmen, si
yasal düşünceleri farklı olduğu için, vatan
daşa bu ceza veriliyor.
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Şimdi, bu haddini bilmeyen kişiye,
idarî konularda ders verme görevi, Sayın
Bakanımıza düşüyor. Sayın Bakana soru
yorum : Bu sorumsuz kişiyi, görevden ala
cak mısınız? Vatandaş, gazetede...
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — Sayın Başkan, burada olmayan bir
kişiye böyle hitap edilemez.
İ L H A M İ BİNİCİ (Devamla) — Bir
dakika efendim...
BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, bura
da Hükümetin cevap verme imkânı var.
İ L H A M İ BİNİCİ (Devamla) — Va
tandaş, gazetede vicdansızlıkla suçluyor.
A N A P ' m saygıdeğer milletvekillerine ve
saygıdeğer bakanlarına, vicdan sahibi ol
duklarını bildiğim için, şunu soruyorum :
Sizin gönlünüz, vicdanınız, bu olaya
" E v e t " der mi? Ayrıca, üç çocuk sahibi
bir anne, bu kış ortasında sokakta bırakıl
mış. Eğer, buna " E v e t " demeyecekseniz,
bunun çözümünü getirin.
BALKAN — Sayın Binici, süreniz
dolmuşun, lütfen bitirin efendim.
ALPASLAN PEHLİVANLI (Anka
ra) — 10 dakika oldu Saym Başkan.
İ L H A M İ B İ N İ C İ (Devamla) — Bir
dakika müsaade edin efendim.
İkinci bir konu : Geçenlerde, gün
dem dışı bir konuşmamla ilgili olarak, bir
sayın milletvekili, talihsiz bir konuşma
yaptı burada. Benim şahsımla ilgili, aslın
da hiç ilgim olmayan bir konuda üzerime
geldi ve gerçekle ilgili olmayan birtakım
beyanlarda bulundu; ona da cevap ve
riyorum...
B A Ş K A N — Sayın Binici, lütfen...
Lütfen... Bu konuyla ilgili konuşacaksınız.
İ L H A M İ BİNİCİ (Devamla) — İzin
verin efendim... Tamam, bitiriyorum.
BAŞKAN — Çok kısa kesin ve biti319 —
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rin, aksi halde, sözünü/ü kesmek zorun
da kalırım.
İ L H A M I B İ N İ C İ (Devamla) — Sa
yın Başkanım, bitiriyorum.
BAŞKAN — Lütfen..,
İT.HAMİ BİNİCİ (Devamla) — Hayjiıurıcl.ı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve
Milleti adına hareket eden hiçbir mahke
menin, benim aleyhimde verdiği bir ka
rar yok; ama onlar istismar konusu yap
tılar. Meclise ilk seçildiğim günlerden bu
yana, istismar konusu yapılan bir karar
vardı, onu da Yargıtay bozdu, attı. Benim
dokunulmazlık d u r u m u m söz konusu ol
du. Dokunulmazlığımla ilgili bir şey gel
diği zaman, ilk defa ben parmak kaldıra
cağım. Ayrıca, o dava da bitmiş durum
da; ama, gönül ister ki, M İ T raporların
da, silah tüccarlarıyla, kaçakçılarla kol ko
la gezenler de, yargı organları önüne çık
sınlar, o n l a r d a gelsin, burada bunu iste
sinler.
Hepinizi
efendim.

saygıyla

selamlarım

BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Efendim, hükümet adına bu konuş
maya cevap verecek?.. Yok.
G ü n d e m dışı konuşmalarımız bit
miştir.
Gündeme geçiyorum.
#
3 adet Meclis araştırması ve 1 adet
genel görüşme önergesi vardır, bunları ay
rı ayrı okutuyorum :
B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME,
MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS
ARAŞTIRMASI
ÖNERGELERİ
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için tutarlı bir politika oluşturmak amacıyla Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/51)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Bilindiği gibi, A N A P İktidarının 6
Kasım 1983 tarihinden beri izlediği
"özelleştirme" politikası beklenen sonuç
ları vermedi. Yerli sermaye, bu politika
uyarınca pay senetleri satışa çıkarılan ka
mu sanayi kuruluşlarına ilgi göstermedi.
Bunun nedenlerinin başında çeşitli serma
ye kuruluşlarının ellerindeki akçeli olanak
ların sanıldığı gibi hiç de geniş olmadığı,
var olanların ise yatırımın,dışındaki hedef
lere yönelmesidir. Aslında bu eğilim
ANAP iktidarının uygulamakta olduğu
ekonomik politikanın iflasını ortaya koy
maktadır.
İç piyasanın durgunluğu, yeni yatı
rımlara yönelmek istenmemesi karşısında
kamu iktisadî kuruluşlarının satışı için dış
ülkeler, dolayısıyla yabancı sermaye gün
deme gelmiştir. Daha önce Şili ve benzeri
ülkelerde uygulanan kamu iktisadî kuru
luşlarının yabancı şirketlere satışı, hatta
bu yolla dış borçların bir bölümünün kar
şılanması gelecekte nasıl bir süreçle kar
şılaşacağımızın somut bir örneğidir.
Bu bağlamda "Aliağa Rafineri" si
nin de yabancılara satılacağı haberlerine
son aylarda, sık sık tanık olmaktayız. An
laşıldığına göre, T Ü P R A Ş yetkilileri ve
Hükümet Türkiye'deki en ileri teknoloji
ye sahip bü rafinerinin paylarını yaban
cılara satma kararındadır.

Nitekim, haberlere göre, Birleşik
Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan ve J a 
pon şirketleri bu konuda istekli görünmek
te,
hatta Suudi Arabistan kökenli "Sama
1. — izmir Milletvekili K. Kemal Anadol
na
Oil"le görüşmelere başlandığı resmî
ve 15 arkadaşının, Aliağa Rafinerisine ait pay se
kamu
görevlilerince doğrulanmaktadır.
netlerinin yabancılara satılacağı ve bu uygulama
"Aliağa Rafineri"si gibi gerçekçi bir
nın çeşitli sakıncalara neden olacağı iddialarını tes
pit etmek ve ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi yatırım politikası sonucu dış destekden de
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yararlanılarak halka mal edilen bir iktisadî
kuruluşun yabancı şirketlere satılmak is
tenmesi; 1!>Ü-180 milyon dolara mal ola
cak hydrocracker yatırımı amacıyla da olsa
satılması üzerinde ısrarla durulması gere
ken bir yaklaşımdır.

Yüksel Çengel
İstanbul
Veli Aksoy
İzmir
Tevfik Koçak
Ankara
Kâmil Ateşoğulları
Ankara
Eşref Erdem
Ankara
Hüsnü Okçuoğlu
İstanbul
Etem Cankurtaran
İçel
Neccar Türkcan
İzmir
Fehmi Işıklar
Bursa
Güneş Gürseler
Tekirdağ
O r h a n Veli Yıldırım
Tunceli
Gürcan Ersin
Kırklareli
Halil Çulhaoğlu
İzmir
Erdal Kalkan
Edirne
Türkân Akyol
İzmir

Bundan kısa bir süre önce hüküme
tin çalışma düzenini İ L O standartlarına
uydurma amacıyla getirdiği yasa tasarısı
içinde birtakım değişiklikler önerirken
aniden Petrol-İş kolunda ve özellikle Ali
ağa'da çalışan işçileri grev yasağı kapsa
mına alması şayanı dikkattir. Siyasal ikti
dar Aliağa Rafinerisini yabancı sermaye
ye Arap ve J a p o n şirketlerine salmak is
terken herhalde özendirici önlemler al
makta, onlara huzur içinde satın alacak
ları işçi hareketleri ve grev olasılığı olma
yan bir işyeri takdim etmektedir.
Ülke ekonomisi ve savunması açısın
dan yaşamsal bir önem taşıyan bu kuru
mun satış girişimi yolundaki haberler bi
le konunun ciddiyetini, vahametini orta
ya koymaktadır. Kaldıki ki, 24 Ekim 1988
tarihli Cumhuriyet gazetesinde T Ü P R A Ş
Genel M ü d ü r ü bu haberleri doğrulamış
ve satış görüşmelerinin sürdüğünü belirt
miştir.
Yukarıda sıralanan nedenlerle Alia
ğa Rafinerisinin pay senetlerinin T Ü P 
RAŞ ve hükümet yetkililerinin de doğru
laması sonucu satışa çıkacağının kesinleş
mesi ülke ekonomisinin zarara uğraması
na, halkın malının yabancılara satılması
na ve ülke savunmasının zaafa uğraması
na yol açacaktır. Tüm halkımızın, Aliağa'
da çalışan işçilerimizin çıkarları bu satış
la karşı karşıya gelmiştir. Bu nedenlerle
ulusal çıkarlarımızın zedelenmemesi için
izlenecek tutarlı politikaların saptanması
amacıyla Anayasanın 98, İçtüzüğün 102,
103 üncü maddeleri uyarınca Meclis araş
tırması açılmasını saygıyla arzederiz.
K. Kemal Anadol
İzmir
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BAŞKAN
muştur.

— Bilgilerinize

sunul

Araştırma önergesi, gündemde yeri
ni alacak ve Meclis araştırması açılıp açıl
maması hususundaki öngörüşme, sırasın
da yapılacaktır.
2. — Zonguldak Afüleiveküi SinariA Htner
ve 15 arkadaştnm, madencilik sektörihıi'i; ic'uule bu
lunduğu sorunlun ve bu sorunların nedenlerini tes
pit etmek amacıyla Meclis araştırması açümasına
üiskin önergesi (10/52)
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
yorum :

— 321 —
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Madencilik Sektörü, Sanayi Sek'örü
grubu içinde sektörel pay itibariyle en dü
şük paya sahiptir. Madencilik sektörü,
üretimin sektörel dağılımı itibariyle en kü
çük paya sahip olmakla kalmayıp, GSYIH
payı olarak da yıllar itibariyle payı azalan
' bir seyir izlemektedir.
1989 yılı programında da açıkça gö
rüldüğü üzere, sanayi sektörü içinde ma
dencilik sektörünün üretim payı, 1987 Yı
lında sektör içi dağılımı itibariyle yüzde
4,1 iken, 1988 yılı yüzde 3,7 tahmin edil
mekte ve 190i» yılı programı ise gene yüz
de 3,7 olarak verilmektedir.
Diğer taraftan, 1988 yılı yatırım
programına göre K İ T yatırımlarına ayrı
lan toplam 4,2 trilyonluk paydan maden
cilik sektörüne ayrılan pay 453 milyar li
ra olarak, toplam K İ T yatırımlarının an
cak yüzde 10'unu teşkil etmektedir.
1984, 1985, 1986, 1987 yıllarında
programlanan kamu yatırımları irinde
madencilik sektörünün payı silahıyla,
1984'de yüzde 9,7 iken azalarak gitmekte
ve 1988 yılında yüzde 6.2 olmaktadır.
1989 yılında, sektörler itibariyle sa
bit sermaye yatırımları içinde madencilik
sektörünün payı yüzde 2,6'dır. Bu pay,
yüzde 1,4 olarak sağlık sektörüne ayrılmış
en düşük paydan hemen sonra bir üst sı
rada yer almış olan en küçük paydır.
Madencilik sektöründeki, gerek ya
tının gerekse üretimin millî gelir payı için
de giderek küçülmesi, sadece küçülme
ekonomiciyle, sadece hammadde ithalatı
nın ucuzluğu ile izah edilemez, hatta hü
kümetin bu sektörü gözden çıkarırcasına
sektörü ihmal ettiğini düşünmenin ötesin
de, bu dalda yapılan bazı kârlı ithalat ka
lemlerine göz atmak yel erlidir. Çünkü,
müşteri durumunda olan devlet veya K İ T
kuruluşu, satıcı durumunda olan ithalat
çı, şahıslar olunca işin önemi çok daha iyi
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anlaşılmaktadır. Zonguldak taş kömürün
de olduğu gibi, yılda 30 milyar liralık ya
tırımı realize edemezken; her yıl, bir ev
velki yıla nazaran daha az kömür üretir
ken, tam tersine, her yıl artan bir tempo
ile sadece taşkömürü kaleminden 300 mil
yar liralık ithalat yapılabiliyorsa ve bu.it
halat belli 3-5 firma tekelinde müşteri du
rumunda olan kamu müesseselerine satı
yorsa; bu daldaki 3-5 ithalatçının tekelin
de olan bu konu bir takım söylenti ve şai
beleri bünyesinde taşıyorsa; konunun üze
rinde ciddî olarak durmak gerekir kanaa
tindeyiz. Üstelik, MTA Enstitüsü sondaj
larına göre;
Taşkömürü rezervi 1,3 milyar ton
iken,
Linyit re/.ervi 7,9 milyar ton iken,
Demir cevheri 1 milyar ton iken,
Daha birçok metal ve metal dışı ma
den rezervlerimiz itibariyle dünya ölçüle
rinde önemli bir yere sahip iken, gerek
arama ve sondaj projeleri itibariyle gerek
se lülen yapılan yenileme, idame ve sabit
sermaye yatırımları itibariyle son derece
yetersiz olan madenciliğimiz, rezerv itiba
riyle fevkalade bir durumda olmamıza
rağmen yukarıda bahsetmeye çalıştığımız
bu ağır ihmalden dolayı, petrol ithalatını
bu guruptan çıkardığımız zaman dahi,
bugün bu sektörde yapılan ihracat, itha
latı karşılamamaktadır.
Bu itibarla, Anayasanın 98 ve içtü
züğün 102 nci maddeleri uyarınca Meclis
araştırması açılmasını arz ederiz.
Şinasi Altmer
Zonguldak
M a h m u t Oztürk
Niğde
Mehmet Abdurrezak Ceylan
Siirt
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Ahmet Neidim
Sakarya
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Alaettin Kurt
Kocaeli
Orhan Şendağ
Adana
Mehmet Çakıroğlu
Trabzon
Turgut Yaşar Gülez
Bolu
Latif Sakıcı
Muğla
Yaşar Topçu
Sinop
Ali Eser
Samsun
Abdullah Ulutürk
Afyon
İbrahim Gürdal
İsparta
Mehmet Korkmaz
Kütahya
Süleyman Çelebi
Mardin

Bu kadar büyük can ve mal kaybına
sebep olan trafik kazalarının önlenmesi,
hiç olmazsa belli ölçüde azaltılması, şüp
hesiz ki köklü tedbirlerin alınmasını gerektiremektedir. Trafik kazalarını azaltmak,
vatandaşların can ve mal güvenliğini ko
rumak ve kollamak amacıyla bugüne ka
dar kısa vadede tedbirler alınmış olması
ve bir şeyler yapılmaya çalışılmasının bu
sorunu çözümlemeye yetmediği anlaşıl
mıştır.

ranılan maddî kaybımız ise, 100 milyarla
ifade edilmektedir.

Trafik zabıtasının araç, gereç, akar
yakıt gibi her türlü ihtiyacı karşılanarak

Her yıl meydana gelen onbinlerce
trafik kazasından ötüıni ortaya çıkan ölüm
ve yaralanmalarda kaza nedenleri polis ka
yıtlarına göre şoförlere ait kusurların en
büyük kısmı oluşturduğu, bunların için
de de fazla hız ile kurallara aykırı davran
manın başta geldiği görülmektedir.
Kaza istatistiklerinde insan unsuru
nun yüzde 97'lik bir hata payı olduğu, yo
lun kusurunun ise yüzde 39 civarında bu
lunduğu saptanmıştır. Bu rakamlar ger
çeği yansıtmamaktadır.
BAŞKAN — Önerge, gündeminde
Trafik kazalarının asıl sebeplerinden
ki yerini alacak ve Meclis araştırması açı
biri, taşıma sistemleri arasındaki denge
lıp açılmaması hususundaki öngörüşme,
nin karayolları aleyhine bozulmuş ol
sırasında yapılacaktır.
masıdır.
3. — Afyon Millet ıvküi Abdullah Ulutürk
Bu durum, karayolu araç komposizve 16 arkadaşının, trafik kuzularının nedenlerini yonunu etkilemiş; kamyon, çekici ve oto
ve trafik kazalarının önlenebilmesi i(in alınman ge büs gibi ağır araç oranının yüzde 60'a
rekli tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araş ulaşmasına sebep olmuştur. Gelişmiş ül
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/53)
kelerde ağır araç oranı yüzde 15-30'u geç
memektedir.
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutu
Ayrıca taşımacılığı düzenleyen bir ka
yorum :
nunumuzun
bulunmaması, dolayısıyla ta
Türkiye Büyük Millet Meclisi
şıma
ücretlerinin
bir esasa bağlanamamış
•*""
Başkanlığına
olması,
yıkıcı
rekabete
yol açmakta, hiz
Yurdumuzda meydana gelen trafik
metin
kalitesini
düşürmekte,
işletme ekokazaları, sayı ve sonuç itibariyle, milleti
nemisi
açısından
zararlara
da yol aç
mizi endişeye düşürecek boyutlara ulaş
maktadır.
mıştır. Son 5 yıl içinde meydana gelen
Genel olarak insan faktörümüz de yol
384.007 trafik kazasında 297 487 vatan
ve
trafik
güvenliği konusunda eğitilme
daşımız yaralanmış, 31 657 vatandaşımız
miştir.
da ölmüştür. Trafik kazaları yüzünden uğ
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yaygın ve etkili bir denetim hizmeti de ger
çekleştirileni emektedir.
Trafik konusunda, trafik cezalarının
artırılması; adlî cezalar idarî cezalara dö
nüştürülerek peşin para sistemine geçilme
si; puan sisteminin kesin olarak uygulan
ması; l.!Ü!>88 tarihinden itibaren kamyon,
otobüs T I R gibi insan ve eşya nakliyesi ya
pan'araçları, sürücülerin çalışma sürele
rini ve bu süre içinde hız limitlerini tespit
eden takoğraf cihazlarının takılmasının
zorunlu hale getirilmesi ile trafik kazala
rının önlenebileceğini söyleyebilmek
mümkün değildir.
Mal ve can güvenliğinin korunması
açısından Türkiyemizin en önemli sorun
larından birisi olan bu k< >nuya Meclisimi
zin yapacağı araştırmanın büyük faydalar
ve katkılar sağlayacağından eminiz.
Anayasanın 98 inci ve Türkiye Büyük
Millet Meclisi içtüzüğünün 102 nci mad
de si gereğince- Trafik Kazaları ile ilgili ola
rak Meclis araştırması açılması için gere
ğinin yapılmasını müsaadelerinize arz
ederiz.
Saygılarımızla.
Abdullah ü l u t ü r k
Afyon
ibrahim Gürdal
İsparta
ibrahim Demir
Antalya
Fuat Kılcı
izmir
Baki Durmaz
Afyon
Doğan Baran
Niğde
Şinasi Altıner
Zonguldak
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Mehmet Abdurrezak Ceylan
Siirt
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Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
Alaettin Kurt
Kocaeli
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Bursa
Ali Eser
Samsun
Cemal Alişan
Samsun
Ö m e r Barutçu
Zonguldak
İrfan Demiralp
Samsun
Ö m e r Şeker
Konya
BAŞKAN — Önerge, gündemdeki
yerini alacak ve Meclis araştırması açılıp
açılmaması hususundaki öngörüşme, sıra
sında yapılacaktır.
4. — Kocaeli Milletvekili Alaettin Kurt ve
35 arkadaşının, müteahhitlik sektörünün sorunla
rına ilişkin genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/10)
BAŞKAN — Genel görüşme önerge
sini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Ülkemizde müteahhitlik müessesesi
nin geçmişine baktığımızda, kırkbeş yıl
lık bir maziye sahip olduğunu görmekte
yiz. Demokratik düzene geçişle beraber,
imar hizmetlerinde de gözle görülür bir kı
pırdanma başlamış ve böylece müteahhit
lik hizmetleri ihtiyaç haline gelmiştir. An
cak, 1945'li yıllarda ülkemizde yetişmiş
eleman kıtlığı dolayısıyla işler genelde ya
bancılara ihale edilmiş, bu mesleğe yatkın
Türk işadamları da onların taşşeronluğunu veya işçiliğini yapmakla işe başlamış
tır. Geçen zaman içerisinde, gerek teknik
bilgi, gerek tecrübe, gerekse becerileriyle
kendinden bahsedilen Türk müteahhitlik

T.B.M.M.

B : 28

sektörü oluşmuştur. 1970'li yıllarda da
Türk müteahhitleri ülkemiz sınırlarını
aşarak Asya'da, Afrika'da büyük ihaleler
üstlenmiş ve yaptıkları hizmetlerle yurt dı
şında ilgi ve alaka görmüşlerdir.
Ülkemizin tanıtılması yanında işçi is
tihdamı ve malzeme ihracını sağlamış,
milyonlarca dolar döviz girdisi temin et
mişlerdir. Otomotiv sanayii ile beraber,
Türk ekonomisinin lokomotifi haline gel* miş ve bu haliyle de bağlı sanayiin itici gü
cü olmuştur.
Müteahhitlerimiz, diğer sanayi kuru
luşları gibi devlete en çok vergi ödeyen
müesseseler oluşturmuşlar ve çoğu zaman
da vergi rekortmenleri çıkarmışlardır. Di
ğer sanayi kurulu şiarının aksine, memle
ketin en ücra köşelerine gitmiş ve orala
rın yolunu, suyunu, imarını gerçekleştir
mişlerdir. Bugün için gerek ülke dışında
ki büyük projeleri ve yatırımları yapabi
lecek teknik bilgi ve beceriye sahip hale
gelmişler, gerekse yurt içindeki hatırı sa
yılır projelerin tatbikatını gerçekleştirerek
ülke kaynaklarının dışarıya döviz olarak
gitmesine mani olmuşlardır.
Müteahhitlerimizin ülkemize yaptık
ları bu hizmetler karşısında yöneticileri
miz de onlara layık olduğu kıymeti ver
miş ve son yıllara kadar müteahhitleri sa
hipsiz bırakmamışlardır. Çünkü, yaptık
ları hizmetin yurt dışından satın alınma
sı halinde çok çok daha pahalıya mâl ola
cağını ve bunun ise, kaynak israfı olaca
ğını görmüşlerdir. Fiyatların sabit tutul
ması nedeniyle hem imar hizmetleri seri
bir şekilde yürütülmüş, hem de bu güven
celi ortamdan Türk Müteahhitlik sektö
rü bugünkü iskeletini meydana getirmiş
tir. Özellikle 1980'li yıllardan sonra azan
enflasyon karşısında müteahhitlik sektörü
adeta kaderine terk edilmiştir. Öte yan
dan, gerek bilgi, gerek beceri ve gerekse
imkân bakımından Türk müteahhitlerinin
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yapabileceği yurt içindeki birçok ihale ya
bancılara verilmekle kaynak israfı yaratıl
mıştır.
Hükümetin uygulamış olduğu bozuk
ekonomik politika neticesi inşaat malze
melerine ayda bir zam gelir olmuş, inşaat
malzemelerindeki yıllık fiyat artışları yüz
de 100'leri aşmıştır. Sabit fiyatlarla ihale
almış müteahhitlere fiyat farkı kararname
leri ile gerçek durum karşısında komik sa
yılabilecek fiyat artışları reva görülmüştür.
Bu yetmiyormuş gibi, olmayan kârdan çe
şitli namlar altında yeni vergiler alınmıştır.
Ayrıca Devlet, müteahhitleri büyük
bir haksızlığa maruz bırakmaktadır. Şöyleki :
Tahakkuk etmiş olan vergisini her
hangi bir sebeple ödeyemeyen müteahhit
lerden bir yıl sonunda yüzde 75 gecikme
faizi alırken, müteahhitler istihkak alacak
larını alamamaktadır. Bugün, müteahhit
lerin Devletten 1,5 trilyon civarında ala
cağı vardır ve bu alacaklarına hiçbir faiz
ödenmemektedir.
Bu çok büyük bir haksızlıktır. Mü
teahhitler bugün kendi odalarını kurma
haklarına layık görülmemişlerdir. Şartna
melerde tek taraflı büyük haksızlıklar var
dır. Önemli olan müteahhitlerin savunul
masından öteye, ülkenin ihtiyacı olan bu
sektörün gelişmesinin ve yaptığı hizmet
lerin durdurulmamasının teminidir.
İşte, iktidarın bütün bu yanlışları
ekonomimizin itici gücü olmuş, yurt dı
şına ihraç ettiğimiz tek hizmet sektörü
olan müteahhitlik sektörünü ezmekte, mü
teahhitlik istenilmeyen meslek haline ge
tirilmekte, var olanlarla yetinilmekte, ge
riden gelenler müteahhitlik yerine başka
işlere yönelmekte, bu sektörümüz gelişe
ceğine, giderek körleşmektedir. Ayrıca,
ihale kanunlarında yapılan değişiklikler
den sonra, iktidara yakın olanlar, olma325 —
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yanlar arasında büyük adaletsizlikler vu
ku bulmaktadır.
Bu çok önemli sektörümüz daha fazla
kısırlaştırılmadan Anayasanın 98 ve İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri gereğin
ce genel görüşme açılmasını arz ederiz.
Alâettin Kurt
Kocaeli
Koksal Toptan
Zonguldak
ibrahim Gürdal
İsparta
Doğan Baran
Niğde
Ö m e r Şeker
Konya
Vefa Tanır
Konya
Yaşar Topçu
Sinop
Hasan Ekinci
Artvin
Hüseyin Özalp
Samsun
Hasan Namal
Antalya
Cemal Alişan
Samsun
O r h a n Şendağ
Adana
Abdulkadir Cenkçiler
Bursa
İsmail Köse
Erzurum
Nafiz Kurt
Samsun
Cavit Çağlar
Bursa
Beytullah Mehmet Gazioğlu
Bursa
Mehmet Korkmaz
Kütahya
M. Halit Dağlı
Adana
Abdullah Ulutürk
Afyon
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İrfan Demi raip
Samsun
Adil Aydın
Antalya
Atilla İmamoğlu
Kahramanmaraş
Ferit Bora
Diyarbakır
Mehmet Tahir Şaşmaz
Elazığ
Zekeri ya Bahçeci
Antalya
Ahmet Uncu
Kahramanmaraş
Güneş Müftüoğlu
Zonguldak
Ali Rıza Septioğlu
Elazığ
Ahmet Neidim
Sakarya
Esat Kıratlıoğlu
Nevşehir
Sümer Oral
Manisa
Önol Sakar
Manisa
Mehmet Gölhan
Sakarya
Ali Eser
Samsun
Mustafa Çorapçıoğlu
Balıkesir
BAŞKAN — Önerge, gündemdeki
yerini alacak, genel görüşme açılıp açılma
ması hususundaki öngörüşme, sırasında
yapılacakta - .
C)

ÇEŞİTLİ

İŞLER

1, — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sa
yıştay Başkanlığının 1987 Malî Yılı Kesinlıesabına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapla
rını inceleme Komisyonu Raporu (5/40) (S. Sa
yısı : 94) (1)
(1)
326 —
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BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet
Meclisi ve Sayıştay Başkanlığının 1987
Malî Yılı Kesinhesabma Dair Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme
Komisyonunun, 94 Sıra sayılı Raporu var
dır. Okutup, bilgilerinize sunacağım :
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olduğu anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzün
156 ncı maddesi gereğince Genel Kurula
arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa
sunulur.

Yüksek Başkanlığa

Başkan Hilmi Biçer
(Sinop) ve Komisyon üyeleri
BAŞKAN — Bilgilerinize sunul
muştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sa
yıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesinhesaplarmı ihtiva eden bu cetveller içinde
kiler incelenerek, kayıt defterlerine uygun

Sayın milletvekilleri, G ü n d e m i n ,
"Genel Görüşme ve Meclis Araştırması
Yapılmasına Dair Öngörüşmeler" Kısmı
na geçiyoruz.

GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI
VE MECLİS ARAŞTIRMASI
A)

ÖNGÖRÜŞMELER

K E S K İ N (Denizli) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; Kültürün, çağdaş de
1. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin ve
ğer yargılarının, bilimin dışlandığı; hura
20 arkadaşının, millî eğitimin içinde bulunduğu
fenin ve yobazlığın, yalanın, gayrimeşru
sorunların nedenlerini tespit etmek amacıyla Mec
kazancın toplum yaşamımıza egemen ol
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/20)
duğu; geçen değerin para, mutlu yaşama
BAŞKAN — Denizli Milletvekili Ad
nın metafizik görüşlere sığınmadan geç
nan Keskin ve 20 arkadaşının, millî eğiti
tiğine ilişkin propaganda ve uygulamala
min içinde bulunduğu sorunların neden
rın günlük yaşantımıza sokulduğu; yasa
lerini tespit etmek amacıyla Anayasanın
dışı, ahlak dışı yollarla banka cüzdanla
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
rı ndaki rakam sayılarını artıranların sırt
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
larının sıvazlanıp yüce katlara teklifsiz ka
masına ilişkin önergesinin Ongörüşmelebul edildiği günlerde, Türkiye'nin ulusal
rine kaldığımız yerden devam edeceğiz.
değerlerini, kültürünü koruyup geliştire
Hükümet burada mı efendim?
cek, Türkiye insanını çağdaş uygarlık dü
M İ L L Î EĞİTİM GENÇLİK VE
zeyine ulaştıracak, sancısı dinmeyen, so
S P O R BAKANI HASAN C E L Â L GÜ
runları düne göre azalmayıp artan, okul
Z E L (Gaziantep) — Burada.
suz, öğretmensiz, araçsız, laboratuvarsız
kör topal yürüyen siyasal iktidarca yazboz
BAŞKAN — Hükümet burada.
tahtası gibi değiştirilen, ciddî bir planla
Önerge üzerinde, Hükümet, Anava
madan yoksun Türk Millî Eğitiminin so
tan Partisi ve Doğru Yol Partisi grupları
runlarının araştırılıp saptanmasını içeren
adına konuşmalar daha önce yapılmış idi.
önerge hakkında, Sosyaldemokrat Halkçı
Partinin görüşlerini sunacağım. Yüce Ku
Şimdi, S H P Grubu adına, Sayın Ad
rulu
saygıyla selamlıyorum.
nan Keskin'e söz vereceğim.
Buyurun Sayın Adnan Keskin.
Sayın Keskin, süreniz 20 dakikadır.
S H P G R U B U A D I N A ADNAN

Sayın milletvekilleri, eğitim, bireyin
istenilen yönde bilgilendirilerek değiştiril
mesidir. Amacı, bireyi bilgilendirmek,
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edindiği bilgilerle, araştıran, deney, sen
tez yapan, tartışan, özgür düşünen, dü
şündüğünü söyleyebilen, üretken niteliğe
kavuşturmaktır. Eğitilen birey, ulusun
çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmasına katkı
yapabilir. Çağdaş bir eğitim sürecinden
geçen kişi, kendi düşüncesini, kişiliğini,
benliğini, yeteneğini, becerisini geliştire
rek toplumsallaşır; toplumun ekonomik,
sosyal ve demokratik gelişimine omuz ve
rir; sosyal barışın yayılıp kökleşmesine yar
dımcı olur.
Eğitimle sözü edilen sonuçlara gidi
lebilmesi için, eğitimde hedeflenen moral
değişikliğinin çağdaş olması, öğrenmeye,
araştırmaya, denemeye olanak veren, eği
tim araç ve gereçlerinin, eğitim alanının
nicelik ve nitelik olarak gerekli düzeye çı
karılması, eğitimcinin görevini yerine ge
tirecek bilgi ve beceriyle donatılması, yük
lendiği sorumlulukla bağdaşır sosyoekono
mik olanağa kavuşturulması; fırsat eşitli
ği, işsizlik, gelir dağılımı gibi yapısal so
runların çözümlenmesi şarttır.
Ülkemizdeki gelir dağılımı, Afrika ül
kelerinden daha dengesiz, daha çarpıktır.
Toplumun ağırlıklı kesimi, devletçe sap
tanan fakirlik sınırının altında, ulusal ge
lirden pay almaktadır. Günlük yaşamı sür
dürmek için gereksinme duyulan gıda
maddelerini alacak ekonomik güce sahip
olmayan ailenin yanı başında, çalışmadan,
yorulmadan, emek sarf etmeden milyar
lar vurup yanlarına iktidar mensuplarını
alarak Nirvana Yatıyla aylarca koy koy do
laşıp yoksullarla alay edercesine binbir ge
ce masallarındaki gibi sofralar düzenleye
nin varlığını vurgulamak, pembe senar
yo yazan çağ atlama masalcısı iktidar söz
cülerini rahatsız etse de, gözlenen ve bili
nen bir doğrudur.
Türkiye'nin vergi politikasına, son
beş yılda a z kazanandan çok, çok kaza
nandan hiç ya da çok az vergi alma ilkesi
nin hâkim olduğunu resmî veriler göster
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mektedir. Siyasal iktidarın sırtını sıvazla
dıklarının kazançlarının vergi dışı kalması
yanında, çıkartılan yasalarla, sermaye ran
tının vergi dışı bırakıldığı bir başka doğ
rudur. İşçi, esnaf, köylü, sanatkâr, rrîemur
gündeme geldiğinde; icra memurluğu,
kolluk gücü mensuplarını harekete geçi
rerek, alacak tahsil etmede şahin kesilen
iktidarın, holdingler, hayalî ihracatçılar,
patronlar söz konusu olunca, dinlencele
rini bozmamak, tatlı uykularından uyan
dırmamak için, parmak uçlarına basarak
yürüdüğünü, kanarya gibi güzel nağme
ler söylediğini, salıncaktaki çocuklar bile
öğrendi.
işsizliğin azalmayıp çoğaldığını, halk
la ilişkilerdeki odalarımıza her gün akın
akın gelen insanların acı öykülerini din
leyen bizlerden daha iyi saptayan yoktur
sanırım.
Sayın üyeler, yukarıda kısaca değin
diğimiz temel sorunlar üzerine oturan ulu
sal eğitim politikamıza, Anavatan Partisi
Iktidarınca, fırsat eşitliği rafa kaldırılarak
en büyük darbe indirilmiştir. Siyasal ikti
dar, millî eğitimi de para ile alınıp satılabilen bir meta gibi gördüğünden, eğitim
de var olan fırsat eşitsizliğini, bir yandan
toplumun büyük kesimini yoksullaştırarak, öbür yandan, "Parası olan okur, ol
mayan sokaklarda s ü r ü n ü r " diyen anla
yışı ile ülke geleceğini karartacak boyut
lara ulaştırmıştır.
Son yıllarda, devletin eğitim alanın
daki görev ve sorumluluğu unutulmuştur.
Bazı kişilerin propagandasına yönelik
" K e n d i okulunu kendin y a p " girişimle
ri, özel sektörün ulvî çabalarıyla devletin
işlevi yerine getirilmeye çalışılmaktadır. Si
yasal iktidar, eğitim alanını olabildiğince
özel girişimciye açmıştır. Özel okulların,
dershanelerin ve kursların sayısı çığ gibi
büyümüştür.
Eğitim, nitelikli insan yetiştiren, her
kesin yararlandığı bir saha olmaktan çı-
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kartılıp, tatlı kazançlar elde edilen, ayrı
calıklı insanların at koşturduğu bir sektör
haline getirilmiştir. Devlet okullarında
70-80 kişilik sınıflarda, bunalım yüklü, ek
sik sayıda eğitimci ile öğretim yapılırken,
özel okullarda ayrıcalıklı kişilerin çocuk
ları, geleceğin elitleri olarak yetişitirilmektedir.
Uygulanan ekonomik politikalarla,
günlük yaşamını sürdürmede zorluk çeken
işçilerin, köylülerin, memurların, esnafla
rın çocukları mı okumaktadır yıllık ücret
leri 8-10 milyon lira olan özel okullarda,
onların çocukları mı gitmektedir dersha
nelere, kurslara? Büyük kitlelerin okuma
öğrenme yeteneklerini geliştirme olanak
larının ellerinden alındığı,devlet okulların
da kapıcı çocuklarıyla, zengin çocukları
nın ayrı ayrı sınıflarda okutulduğu bir ül
kede, fırsat eşitliğinden söz edilebilir mi?
Bir tarafta, parası olduğu için elve
rişli sınıflarda, konfor içerisinde, her tür
lü ders araç ve gerecini kullanarak özel
okullarda, kolejlerde eğitim yapanların;
öbür yanda, okul yokluğundan ötürü, il
kokula, parasızlıktan ortaokula gidemedi
ği için boyacılık yapan, simit satan yığın
ların bulunduğu bir ülkenin millî eğitimi
nin doğru yolda olduğu ve sağlıklı oldu
ğu kabul edilebilir mi?
Birbirinden farklı koşullarda yetişen
leri, eşit koşullarda sınav yarışına sokan
sistemin adil olduğu söylenebilir mi? Var
olan çarpıklıkları çelişkileri, haksızlıkları
yaygınlaştıran ekonomik, sosyal, hukukî
ortamı hazırlayan siyasal organizasyonu,
çağdaş devlet olarak nitelemek olanaklı
mıdır?
Eğitim, okuma, öğrenme yetenekle
rini geliştirme hakkının bulunmadığı bir
ortamda, ayrıcalıkları körükleyen uygula
maları ülke gündemine getiren iktidarın,
tüm ulusun çıkarlarını koruyup, gözetti
ği kabul edilebilir mi?
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"Okullar olmasa millî eğitimi ne gü
zel idare ederdim'' diyen Osmanlı nazırı
anlayışı ile öğretmen yokluğundan, elve
rişli koşulların bulunmayışından öğretemediğimiz yabancı dilin eğitimini askıya
alan bakanın içtenliğine inanılabilinir mi?
Bu uygulamanın arkasında, din eği
timini de seçkinlerin tekeline amacının
saklı olduğu kuşkusuna kapınılmaz mı?
Değerli milletvekilleri, Türk millî eği
timine, düşünmeyen inanan; tartışmayan,
itaat eden; üretmeyen, tüketen; toplum ve
ülkeyi değil, kendini düşünen; bilimin de
ğil, metafiziğin arkasından koşan; birey
ci, köşe dönücü insan tipi yetiştirmeyi
amaçlayan; Arap-Ortadoğu kültürünü
yerleştirmeyi ilke kabul eden bir felsefe ve
sistem hâkimdir. Bu amaçla, sağlıklı dü
şünmenin, toplum ve doğayı algılayıp, ir
delemenin yollarını üreten dersler zorun
lu olmaktan çıkartılmıştır.
Ders kitaplarının isimleri, Millî Ta
rih, Millî Coğrafya örneğinde olduğu gi
bi, değiştirilmiş, içerdikleri bilgiler, hedefe
ulaşmayı kolaylaştıracak niteliğe büründürülmüştür.
Klasikler, çağdaş bilgiler içeren ya
yınlar yasaklanıp bodrumlara atılırken, ta
rikatların çıkardığı dergilerin, yobazlığa,
gericiliğe, teokratik dünya görüşüne övgü
ler içeren kitapların okutulması, resmî ge
nelgelerle tavsiye edilip, okul kitaplıkları
ve öğrenci çantalarına yerleştirilmektedir.
Cumhuriyet ve Atatürk düşmanı ye
tiştirme kampı olan Kur'an kurslarıyla, ta
rikat mensuplarının yönettiği öğrenci
yurtları, siyasal iktidarın koruması altın
da, izinli izinsiz, ülkenin en küçük yerle
şim birimlerine kadar yayılmaktadır.
Mescidi olmayan eğitim kurumları
na dudak bükülüp bakılırken, imam-hatip
liselerinin klasik liseler sayısına ulaştırıl
masına gayret edilmektedir.
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Millî Eğitim Bakanlığının idarî ve
eğitim kadrolarına Arap-Ortadoğu kültü
rü yanlılarının yerleştirilmesine, çağdaş
düşünce sahibi olanların kıyımına özen
gösterilmektedir.
Düşün yandaşları, meslekî deney ve
formasyonları dikkate alınmadan hakla
rında idarecilik yapmalarına engel soruş
t u r m a raporları bulunanlar da dahil ol
mak üzere, merkez ve taşra yönetim kad
rolarının başına getirilmektedir.
Yüzlerce örneği bulunan bu savı,
millî eğitim politakasma ve uygulaması
na, yobazlığın egemen olmasında, okulla
rın laikliğe aykfrı görüşleri kapsayan ders
ve yardımcı kitaplarla dolurulmasında et
ken olan Talim Terbiye Kurulunun yapı
sını irdeleyerek somutlaştıracağım.
Talim Terbiye Kurulu Yönetmeliği
nin 6 ncı maddesi Kurul Başkanlığına, 21
inci maddesi kurul üyeliğine, 22 nci mad
desi daire başkanlığına atanacak kişilerin
niteliklerini saptamıştır.
Görevi vekâleten yürüten Kurul Baş
kanı dahil olmak üzere, daire başkanları
nın ve kurul üyelerinin büyük çoğunluğu,
yönetmeliğin saptadığı koşullara uyum
göstermemektedirler. 20'yi aşkın İslam
Enstitüsü ve ilahiyat Fakültesi mezunu
daire başkanlığı ve eğitim uzmanlığı yap
maktadır.
İçlerinde nur ayini yaparken yakala
nıp tutuklanan kişiden tutun da, yerel se
çimlerde Ağrı İlinin bir ilçesinden Refah
Partisinin adayı olan kişi ile Fethullah Ho
canın yeğenine kadar uzananlar bulun
maktadır.
Siyasal amaçlı bir başka uygulama
da, Öğretmen alınışında izlenen yöntem
dir: Öğretmenlik formasyonu olmayan ki
şilerden yeterlik sınavı ve güvenlik soruş
turması aracılığıyla yandaşlar hep seçilip
atanırken, diğerleri kapı dışı bırakılmak
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tadır. Açık kalan kadrolar 179 sayılı Ka
rarnameden yararlanılarak eğitimcilikle
uzak yakın ilişkisi olmayan kişiler atana
rak doldurulmaktadır.
Göreve alınan öğretmenlerin alanla
ra dağılımındaki çarpıklık insanı ürpeit
mektedir. Kimya, fizik, biyoloji ve mate
matik dersleri için 1987 yılında 1550, 1988
yılında 700 kişi olmak üzere 2 253 öğret
men alınmış, aynı yıllarda 1 653 kişinin,
din eğitimcisi olarak ataması yapılmıştır.
Okul kitaplıklarından kitaplar çıkar
tılıp yerlerine Türkiye'ye hâkim kılınma
ya çalışılan Arap-Ortadoğu kültürünü sa
vunan kitaplar yerleşterilmektedir. tüm
okullarda sergilenen bu olaya bir örnek ve
receğim:
Okulun adı Battalgazi Ortaokulu;
Okul Komisyonu 9.5.1986 günü Yılmaz
Çopur'un Başkanlığındaki üyelerden Özcan Kartal, Ramazan Zengin, Turgut Ki
bar ve Ekrem Akşemsettinoğlu'nun işti
rakiyle toplanıp 4 maddelik karar almıştır.
Kararın 1 inci maddesi, 113 adet ki
tabın, kitaplıktan çıkartılmasına ve belir
tilen adet roman, hikâye ve şiir türünden
kitap alınması şeklindedir.
Çıkartılmasına karar verilen kitapla
rın bazıları şunlardır:
Orhan Kemal'in Grev'i, Aziz Nesin'in Mahallenin Kısmet'i, Fakir Baykurt'un Irazcanın Dirliği, Talip Apaydın'm
Duvar Yazıları, Gorki'nin Düşkünler'i,
Uğur M u m c u ' n u n Suçlular ve Güçlüler'i,
Fikret Otyam'ın Can Arkadaş'ı, Fuat Altınsoy'un Hendekler'i, Sevgi Soysal'ın Ba
rış Adlı Çocuk'u, Şaban Özdemir'in Çağ
daş Arap Öyküsü'dür.
Siyasal iktidarın eğitim ve bireyde ya
ratmayı amaçladığı moral değişikliğinin
çarpıklığı, amaca ulaşmada sergilenen
yanlış yaklaşımlar ve kadrolaşmalar, bu
nalımlı bir neslin yetişmesine kaynak ol
maktadır.
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Bir yandan Arap-Ortadoğu kültürü
taraftarlarınca kişilikleri öldürülen, kafa
ları saçmalıklarla doldurulan, öbür yan
dan bilimin donelerini algılayan öğrenci
ler, çelişkiler denizinde yüzerek yetişmek
tedirler. Birçoğu ortaöğretim sıralarında
açmaza sürüklenerek okuldan ayrılmak
ta, eğitime devam edenler ise, yaratma ve
üretme yeteneğinden yoksun, tartışmak
tan, düşüncesini söylemekten korkan, pa
pağan gibi, verileni tekrar edecek kişiler
olarak geleceğe hazırlanmaktadırlar. De
nizli'nin Acıpayam İlçesi Darıören Kasa
bası oıtaokul üçüncü sınıf öğrencileri Abi
de Erdoğan ile Hatun Maden'in kıyıma
uğrayan öğretmenlere yazdıkları mektup
lardan bazı bölümleri bilgilerinize suna
rak, geleceğimizin kara tablosunu güncel
leştireceğim.
14.^2.1987 tarihli Abide Erdoğan'ın
mektubu, sürüklendiği açmazı"öğretmenim, geçenlerde Ramazan Öztaş öğretme
nimiz atıp savurmuş. Bazılarını yazıyo
rum. Kızlar ve erkekler bir başka ayrı sı
nıflarda okuyacaklarınış. Kızlarla erkek
ler birbirleriyle konuşmayacaklarmış. 19
Mayıs'ta halk oyunları oynanmayarakmış.
Bunları söyledim; iyi mi oldu, yoksa kötü
mü oldu bilmiyorum; ama bunları duy
dukça o kadar canım sıkılıyor ki anlata
mam. Türkçe dersini terk etmek geliyor
içimden. Disiplin cezasına çarptırırlar diye
korkuyorum" diyerek anlatıyor.
Hatun Maden'in mektubu daha dü
şündürücü. "Biliyorsunuz, siz varken Ra
mazana Öztaş öğretmenimiz gelmişti. İş
te o şimdi bizim hem din dersine hem de
Türkçe dersine geliyor. 11.12.1987 günü
Türkçe dersinde neler anlattı bir bilsen.
Belki şimdi bana bir öğretmeni şikâyet etti
diye kızacaksın; ama, ben size akıl danı
şacağım. Türkçe dersinde şunları anlattı:
Folklor, ayrı ayrı oynanırmış, erkekler ayrı
kızlar ayrı olacakmış. Kadın erkek bir yer-
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de okumayacakmış; zekâsı iyi olmazmış.
Okullarda kızları kadın öğretmenler, er
kekleri erkek öğretmen okutacakmış. Ka
dınlarla erkekler mecbur kalmadıkça konuşmayacakmış. Ah, Atatürk gibi bir kişi
olacak, böyle kişilerin boyunlarını kesecek
sin; ama nerede: Size soruyorum, biz, ha
yatta yaşayan Ölü m ü y ü z ? "
Hatun M a d e n sıkıntısını böyle dile
getiriyor. Körpe beyinleri tahrip eden
oluşturduğunuz bu kadrolarla mı bilgisa
yar sistemine geçeceğiz? Yağmacı düzene
itaatkâr bekçiler yetiştirebilmek için dev
reye soktuğunuz yobazlığın, gericiliğin,
mistisizmin üzerine oturtulmuş bir siste
min egemen olduğu; Abide'leri, H a t u n ' lan bunalıma iten, yüzbinlerce teokratik
düşünce yanlılarının at oynattığı bir ala
na sokacağınız bilgisayar, birkaç yabancı
firma ile onların yerli ortaklarını zengin
etmeden öte bir işe mi yarayacak?
İllere, ilçelere atadığınız öğretmenlik
formasyonundan yoksun -Sarayköy Lise
M ü d ü r ü örneğinde olduğu gibi- Atatürk
büstlerine saldırı düzenleten müdürlerle
mi yetiştireceğiz bizi uygaı-lık düzeyine çı
karacak gençleri? Kız-erkek oynamanın,
aynı sınıfta bulunmanın günah olduğunu,
ahlakî olmadığını savunan öğretmenlerin
yetiştirdiği öğrencilerle mi öğreteceğiz tek
nolojiyi? Böyle telkinlerle yetişen gençlerle
mi atlayacağız çağı?
Bornova Anadolu Lisesi M ü d ü r ü
iken reviri kapatıp mescit yaptığı için ödül
lendirip Bakanlık müfettişi olarak görev
lendirdiğiniz kişilerin raporlarıyla mı da
ğıtacağız okulların üzerinde esen yobaz
bulutlarını? insanları canından bezdiren,
intihara sürükleyen bağnaz uygulamala
rın baskıların sergilendiği tarikat yurtla
rında Kur'an kurslarında olanlara kulak
larını tıkayan, yenilerinin devreye girme
si için gözlerini kapayan siyasal iktidardan
millî eğitimdeki geriye dönüş özlemlerini
durdurması beklenebilir mi?
331 —
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Sayın üyeler, ulusal nüfus her yıl hız
la artmaktadır. Dünyada, bilim ve tekno
loji, erişilmesi güç bir hızla ilerlemektedir;
ülkemizde eğitim hizmetlerine bütçeden
ayrılan pay ise, giderek azalmaktadır, top
lumun ayrıcalıklı kesimlerinin çıkarları söz
konusu olduğunda eli ve gönlü bollaşan ik
tidar, millî eğitim gündeme geldiğinde ha
sisi eşmektedir. ihracatçıya vergi iadesi yo
luyla sağladığı olanakların 1/4'ünü eğitim
hizmetlerinden esirgemektedir. Millî eği
timin 1974'lü yıllarda bütçede yüzde 15'in
üzerinde olan payı, 1980 yılından itibaren
düşüş kaydederek, yüzde 9'ların altına in
miştir. Değinilen yaklaşım, bir yandan ye
ni sorunları gündeme getirmiş, öbür yan
dan var olan sorunları büyütmüştür. Çö
züm bekleyen en büyük sorun okullaşma
dır. Ülkemizde okullaşma oranı ilkokul
larda yüzde 92, ortaokulda yüzde 60, li
sede yüzde 32, yükseköğretimde ise yüz
de ll'dir. Zorunlu öğretimin ilköğretim çağındakileri kapsaması bir yana, ilkokulla
rın yüzde 25'inde ikili, üçlü öğretim ya
pılmakta, yüzde 33'ünde ise, birleştirilmiş
sınıflar programı uygulanmaktadır. Ders
hane başına düşen öğrenci sayısı, ilköğre
timde 50, ortaöğretimde 60'm üzerinde
dir. Nicel sıkışıklıklar, laboratuvarlar ders
hane yapılarak giderilmeye çalışılmakta
dır. 50-60 kişilik sınıflarda, eğitim araç ve
gereçlerinden, laboratuvardan yoksun; iki
li, üçlü öğretim süreçlerinde öğrenci ye
tiştirerek çağ atlamaya çalışıyoruz. Böy
lesi bir süreçte yetişen insanlarla, bırakı
nız çağ atlamayı, çağa yetişmek bile ha
yaldir.
İlk ve ortaöğretimde okul sorununun
çözümü için, yılda 5 bin dershanenin ya
pılıp hizmete sokulması gerekmektedir.
Bugüne değin, sorunun çözümü için, te
levizyon ekranlarında iyilikseverliklerine
övgüler düzülen bazı kişilerin yaptırdığı
okulların tantanalı açış merasiminden öte
ciddî bir girişim yapılmamıştır. Soruna çö
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züm üretmekle yükümlü olanlar, şûra top
layıp şûra dağıtarak, yeni sistemle, tekno
lojinin uygulanacağına ilişkin ninniler söy
leyerek kamuoyunu uyutmakla meşgul
dürler.
Değerli milletvekilleri...
BAŞKAN — Sayın Keskin, Müsaa
de eder misiniz?
Süreniz dolmuştur, toparlamanızı ri
ca edeyim.
A D N A N K E S K İ N (Devamla) — 5
dakikanızı daha rica edeyim.
BAŞKAN — Çok rica ediyorum; lüt
fen toparlamaya çalışın. Müsaade buyu
run; bakın şahsı adına konuşacak arkada
şımız da var.
Lütfen devam edin.
A D N A N K E S K İ N (Devamla) —
Türk millî eğitiminin karşı karşıya bulun
duğu bir diğer sorun, eğitimcilerin konu
mudur. öğretmenler, eğitimin ve eğitim
kurumlarının sahipleridir. Yıllardır, bas
kılara, ekonomik güçlüklere göğüs gere
rek işlevlerini yerine getirme mücadelesi
vermektedirler. Özellikle son sekiz yılda
sistemli biçimde uygulanan yasal, ekono
mik ve kültürel baskılarla yılgın, suskun,
kendini yenilemede güçlük çeken bir kit
le haline getirilmişlerdir; toplum ve dev
let katındaki etkinliklerini, hissedilir bi
çimde yitirmişlerdir. Bugün, millî eğitimi
mizi, eğitim ve öğretimde kendini kanıt
lamış olanlar değil, Arap-Ortadoğu kül
türünü özümlediğini kanıtlayanlar yönlen
dirmektedir.
12 Eylülde yasal dernekleri kapatılan
öğretmenlerin dernek kurma hakları da el
lerinden alınmış, derneklere üye olmala
rı, uygulamada verilmeyen izne bağlan
mıştır. Örgütlenme ve diğer hakları gün
deme geldiğinde aferinle ödüllendirilip,
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çözüm geleceğe ertelenmektedir. İktidar
ca geçim sıkıntısı içerisine sokularak, kö
tü yaşam koşullarına m a h k û m edildikle
rinden, örgütsüzlüğün yarattığı güçsüzlük
nedeniyle, bireysel çaba göstererek sorun
larına çözüm aramaktadırlar. Kimisi özel
okullara, dershanelere transfer olmakta,
kimisi boş zamanlarında öğrencilerine ser
vis şoförlüğü, tezgâhtarlık, işportacılık,
pazarcılık gibi ikinci iş tutmaya başlamış
tır; ağır ekonomik koşulların altında işlev
lerini, görev ve sorumluluklarını yerine ge
tiremez, kendilerini mesleklerinin ve çeğın gerektirdiği biçimde yenileyemez ha
le düşmüşlerdir. Çoğunun ekonomik dert
leri, öğrenci yetiştirme ve eğitme sorunu
nun önüne geçmiştir.
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gözetim altına alınırlar. 26.10.1987 tarihin
de gözetim sona erer. Ankara Devlet Gü
venlik Mahkemesi Savcılığı, sanıklar üze
rine atılan suçları işlediklerine ilişkin da
va açmaya gerekli bir kanıt bulunmadığı
gerekçesiyle, tümü hakkında, 28.10.1987
tarihinde, hazırlık 87/160, karar 87/77 ile
takipsizlik kararı verir. Yargı organında
amaçlarına ulaşamayanlar, idarî soruştur
ma mekanizmasını...
BAŞKAN
efendim.

— Müsaade

buyurun

Sayın Keskin, önünüzdeki tüm kâğıt
larınızı okumanıza müsaade edemeyece
ğim. Toparlayın lütfen.
ADNAN KESKİN (Devamla) — Bi
tiriyorum Sayın Başkanım. Rahatsızlıkla
rını anlıyorum, bitireceğim efendim.

Öğretmenler üzerinde sürdürülen si
yasal baskılar, ekonomik kıskaçtan daha
BAŞKAN — Hayır, mesele o değil;
ağırlıklıdır. Bakanlık ve illerde valiler, po
o
ayrı
bir konu da...
litik baskılarla muhakkik ve müfettişler
aracığıyla yaptırdıkları yanlı tahkikatlar
A D N A N K E S K İ N (Devamla) —
la, öğretmenleri, aile birliğinin parçalan
Tabiî.
ması pahasına sürgün edip, haklarında di
Bitiriyorum Sayın Başkanım.
siplin cezaları uygulamaktadır. Geçen
günlerde Parlamento kürsüsünde yaptı
BAŞKAN — Buyurun.
ğım konuşmada, olumsuz uygulamaların
A D N A N K E S K İ N (Devamla) —
örneklerini sergilediğim Sayın Bakana ya- •
Ankara Millî Eğitim Müdürlüğünden
nıt olmak yönünden birkaç örnek verece
1988 yılının 4 ve 6 ncı aylarında alman sa
ğim: Öğretmenin adı, Özdemir Kılınç,
vunmaları sonucunda, Halit Tokar Si
Samsun İli Havza İlçesinin Belalan Köyü
vas'a, diğer öğrtemenler ise başka ilkokul
Hasanca mezrasında ilkokul Öğretmeni.
lara sürülür.
1980 yılında, Gaziantep'te görevliyken
İlgi çekici başka bir örnek de, Eski
Samsun'a atanmış. Eşi Güllü Kılınç, Ga
şehir 19 Mayıs Ortaokulunda yaşanmış
ziantep'te Sosyal Sigortalar Kurumu Has
tır. Okul M ü d ü r Yardımcısı İsmet Kur
tanesinde Hemşirelik yapıyor. Sekiz yıldır,
naz, Atatürk'ün Gençliğe Söylevini öğren
karı koca ayrı. Özdemir Kılmç sekiz yıl
cilerle birlikte koro halinde söylediği için,
dır Gaziantep'e atanmak istiyor; son baş
hakkında soruşturma açılmıştır. Neticede,
vurusu 11.8.1988 tarih, 2431 sayı ile.
İsmet Kurnaz, Atatürk'ün Gençliğe Söy
levini toplu halde söylediği için sürül
Ankara Şentepe Lisesi Fransızca öğ
müştür.
retmenleri Halit Tokar, Bayram Dağdelen,
Fen Bilgisi Öğretmeni Mehmet M ü m t a z
Değerli üyeler, öyle sanıyorum ki, Sa
Çetin, M ü d ü r Yardımcıları Cemal Ünlü,
yın Başkan konuşmamın t ü m ü n ü tamam
Durali Atay hakkında ihbar yapılır; hepsi
lamaya fırsat vermeyecek.
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BAŞKAN — Efendim, ben değil, İç
tüzük vermiyor. Lütfen... Rica ederim,
bitirin.
A D N A N K E S K İ N (Devamla) —
Anlıyorum Sayın Başkanım.
Sayın Bakan, konuşmasında, "millî
eğitimin içinde bulunduğu sorunların cid
dî olduğunu ve bu sorunların bugün de
ğil, çok geçmişe dayandığını" vurguladı.
Sorunların varlığını kabul etti; ama araş
tırma önergesinin reddi yolunda görüş bil
dirdi. Sayın Bakan, eğer yaptığı konuşma
da samimî ise, içten bir davranış içerisindeyse, kendilerinin de kabul ettiği millî
eğitimimizin sorunlarını araştırıp sapta
yacak, çözüm önerilerimizi üretmemize
olanak verecek araştırma önergesinin ka
bulü yolunda Anavatan Partisi G r u b u n a
telkinde bulunmasını beklerdik.
Ben, Parlamentonun araştırma öner
gemize olumlu yaklaşacağına olan inan
cımı vurgular, tümünüzü, saygıyla selam
larım. ( S H P sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Keskin.
Önergedeki imza sahiplerinden sayın
Hilmi Ziya Postacı; buyurun efendim.
( S H P sıralarından alkışlar)
Sayın Postacı, süreniz 10 dakika
efendim.
H İ L M İ ZİYA POSTACI (Aydın) —
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; hazır
lanışı ve Yüce Meclise verilişi nerede ise
on ayı aşan, görüşülmesine başlandığın
dan bu yana da üç hafta geçen millî eği
tim sorunlarımızla ilgili Meclis araştırması
isteğimizi belirtmek üzere imza sahipleri
adına kişisel konuşmamı yapıyorum.
Ben bu konuşmamda, özel dershane
lerde, özel ilkokullarda, özel kolejlerde,
özel üniversitelerde, ancak, varlıklı olanın,
hatta devlet üniversitelerinde bile varlıklı
olanların okuyabildiklerinden; zeki, çalış
kan, yetenekli; ama, varlıksız çocukların,
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okuma olanağını hemen hemen hiç bula
madıklarından, başvuran 600 bin öğren
ciden ancak 100 binine üniversite kapıla
rının aralanabildiğinden; eğitim fakülte
lerinden mezun ettiğimiz 30 bin kişiden
ancak 10 bininin sınavlarda başarılı oldu
ğundan bahsetmeyeceğim, hatta hatta, öğ
renim yılı başında, öğretmenlerimize uy
gun görülen 50'şer bin liradan da bahset
meyeceğim; ama, sevgili arkadaşlarım, bu
Mecliste sıkça ve ısrarla takip ettiğim Sa
yın Millî Eğitim Bakanımızın şu sözünü
hemen sözlerimin başında söylemek isti
yorum. Sayın Bakan, 22 Mart 1988 günü
grubumuz milletvekillerinden Sayın Hay
dar Erdoğan'ın gündem dışı konuşması
na cevap verirken, bakınız ne demişti:
" B ü t ü n bunların değişik mekanizmaları
sistem ve projeleri vardır. Bu konuda he
nüz belirli bir neticeye varmış değiliz; ama
sayın üyenin bana verdiği bu fırsattan ce
saret alarak şunu bilhassa ifade etmek is
tiyorum; eğitimde perspektifimiz, müm
kün mertebe, sosyal adaleti, fırsat eşitliğini
mutlaka gerçekleştirmek ve sayın üyenin
mensup olduğu partinin programında da
ifade edildiği gibi, halkın gerçek beklen
tilerine göre eğitimi yaptırabilmektir."
İşte, Sayın Bakan, bundan yedi ay
önce bu kürsüde söyledikleriniz ve sıkça
yinelediğiniz; ama bu önergemiz günde
me geldiğinde bütün bu noksanları kabul
edip reddedeceğinizi söylediğiniz millî eği
tim sorunlarımız ve bizlere ulaşanların on
da birini sizlere belgeleriyle iletsek, ina
nın Millî Eğitim Bakanlığında onları iz
lemekten başka işler yapmaya hiç vakti
niz kalmaz. Millî eğitim sorunları, sizin
de belirttiğiniz gibi, sıkça yinelediğiniz gi
bi, ulusal bir sorundur. Hükümetlerin de
ğişmesiyle değişen, sıkça oynanan bir ko
nu olmamalıdır; biz de buna katılıyoruz.
O halde, aynı konuda birleşen insanlar
böyle bir araştırmanın Meclis gündemin
de kabulüne niye karşı çıkarlar anlamak,
nasıl olduğunu anlamak bizim düşünce
lerimize sığmıyor.
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Benden önce konuşan arkadaşlarım
birçok aksaklıktan bahsettiler. Yükseköğ
renim gençliğinin ve yükseköğrenim ko
nusunun ben de bir bölümüne değinmek
istiyorum.
Yine bütçe görüşmelerinde ve sıkça,
YÖK Başkanının tekrar ettiği bir olay var.
1402 ile görevinden alınanlar, tekrar geri
gelenler... Fakat, görülen o ki, 1402 içeri
sinde görevden almanlar YOK Yasasıyla
ve YÖK'ün başında Sayın Başkanının yö
netimiyle 1402 ile görevden alınanlardan
daha fazla sayıda öğretim görevlimizi üni
versitelerin dışına itmiştir. Demek ki, olay
bir sıkıyönetim yasasının veyahut da bir
YÖK Yasasının şu veya bu maddesi değil,
onu uygulayanların bakış açısından kay
naklanmaktadır ve üzülerek söylemek la
zım gelirse, açılan davalardan, 1402 ile il
gili görevden alınanların Danıştayda aç
tığı davalardan, kazanılmış çok örnekler
vardır. Hiç olmazsa, Yüce Meclis en kısa
sürede 1402'lik öğretim üyelerinin ve o ko
nuda zarara uğramış arkadaşlarımızın sı
kıntılarının çözülmesine katkıda bulun
sun, mesele daha fazla geciktirilmesin.
Sevgili arkaşlarım, tabiî ki enteresan
bir bölüm de var: Sayın Bakanın, yine bu
kürsüden sıkça yinelediği, yükseköğrenim
gençliğine sağlanan bursların arttığı.
"Gerçi imkânlarımız yetersiz; ama daha
öncesine göre çok daha fazla arttı'' dedi
ği bir olayı değerlendirmek istiyorum.
1968 yılında yükseköğrenim gençle
rine verilen burs 350 Türk Lirası idi ve o
gün asgarî ücret 300 lira idi. Yani, bun
dan tam 20 sene önce Türkiye yükseköğ
renim gençlerine asgarî ücretin üzerinde
burs verebilmeyi sağlamış bir eğitim ya
pısına sahipti. 1974'te asgarî ücret 1 200
lira, öğrenciye verilen burs 500 lira. Yak
laşık yüzde 40'lara iniyor. 1982'de asgarî
ücret 10 bin lira, burs 1 500 lira. Yine yüz
de 15'lik bir seviyeye inmiş.
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Şimdi, dikkatlerinizi bu noktada top
lamak istiyorum. 1982... Sene 1988... Bü
tün yükseköğrenim gençlerinin eğitimine
katkımızın arttığı, çoğaldığı dediğimiz şu
günlerde, 126 250 lira asgarî ücret; Gren
ciye verilen burs 20 bin lira. 1982'de as
garî ücretin yüzde 15'i, bütün bu söyle
nenlerin sonunda varılan yüzde 15,8. Al
tı yıldaki artış yüzde l'lik bir artışı bile
göstermiyor.
O halde, sevgili arkadaşlarım, bu
araştırmanın baştan kararını vermişsiniz,
"Devamını takip etmeyeceğiz" diyorsu
nuz; ama, yükseköğrenim gençliğimizin
hiç olmazsa kimseye muhtaç olmadan; o
seviyeye kadar binbir zorlukla gelebilmiş,
her on kişiden ancak 1 tanesi olabilmiş öğ
renci kardeşlerimizin bu sıkıntısını el bir
liği ile aşmanın yolunu bulalım.
Kıymetli arkadaşlarım, bakınız, yine
Sayın Bakanın bir ifadesini sizlere iletmek
istiyorum: "Son 30 yılda çeşitli hükümet
politikaları ile ve çeşitli uygulumalar ile bi
rikmiş problemlerimiz vardır. Bunları çöz
mek için, sadece Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanlığı olarak değil, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi dahil, devlet olarak ve
bütün Türk Milleti olarak, Türk halkı ola
rak elimizden geleni yapmak zorundayız.
Belirli sloganlar ve kalıplaşmış bazı ifade
lerle yetinmemeliyiz" diyor. Sayın Bakan
millî eğitim konusundaki sorunların çözül
mesinde hemen herkesi alıyor, onlann içe
risinde biz de varız. Mademki bu konu
yu birlikte çözmek istiyorsunuz, gelin,
böylesine bir konuda bir Meclis araştırmastvln eğitim sorunlarımızı biz de inceleye
lim Şikâyetçi olduğumuz TRT bile en so
nunda dayanamadı, geçen günkü yayın
da, Türkiye'deki okulların, eğitimin ne
noktada olduğunu hep beraber gördük.
Bu sıkıntılar varken, Türkiye millî eğiti
mi üzerinde 65 sene sonra bile hâlâ yeter
sizliklerimiz konuşulurken, gelin de hep
beraber araştıralım, çözüm yolları bula-
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hm. Sayın Bakan, "Bu sorunları aşabil
mek için 400 milyar liraya ihtiyacım var.
Bütçeden alamadım, geçen sene kanun çı
kardık, o fonlardan da bana intikal
etmedi" diyor. Gelin, 400 milyar lirayı bu
lalım, fondan gelmeyenin nasıl gelmedi
ğini araştıralım, bulalım ve şu millî eği
tim konusunu, üzerinde millilik vasfı bu
lunan iki bakanlıktan birinin sorunlarını
hiç olmazsa elele, birlikte çözelim.
BAŞKAN — Sayın Postacı, süreniz
dolmuştur efendim.
TEVFİK KOÇAK (Ankara) — Da
ha yeni başladı Sayın Başkan.
BAŞKAN — Lütfen müdahale etme
yelim, ben dikkatle takip ediyorum.
Toparlayınız lütfen efendim.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Sayın Başkan, tabiî ki siz, Tüzüğün size
emrettiğini söylüyorsunuz. Ben de, müm
kün olduğu kadar kısa sürede tamamla
maya çalışacağım.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Sevgili arkadaşlarım, bu kürsüde her
tartışmada, hele son dönemlerde halkoylamalannın, kamuoyu yoklamalarının so
nuçlarından bahsediyoruz ve Türkiye'de
bu araştırmaların da bir hayli geliştiğini
hep birlikte biliyoruz. Bugün yine ciddî
bir araştırma sonucunda, Türkiye'de öğ
retmenlerimizin yüzde 94,5'inin, yüzde
95'İnin aldıkları ücretlerle geçinemediğini, kendi ifadelerinden öğrenmiş bulunu
yoruz. Aslında o kamuoyu araştırması, bi
zim çok uzun süredir söylediğimiz, bildi
ğimiz bir olayın, basın yoluyla da, araş
tırma yoluyla da ortaya çıkmasıdır. İşin
üzücü tarafı, iki öğretmen kardeşi olan,
yıllarca eğitim ve öğrenim sorunları içe
risinde devamlı bulunmuş bir arkadaşınız
olarak, öğretmenlerimizin çok büyük bir
kısmının da, maalesef ve maalesef bilgisi
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ni, eğitim düzeyini artıracağı saatlerde,
ikinci, üçüncü işler yapmak zorunda kal
dığını biliyoruz ve bu da bugün için artık
göz ardı edilemeyecek kadar yüksek oran
lara varmıştır.
Sevgili arkadaşlarım, ayrı ayrı yerler
de çeşitli sebeplerle; ama dikkatle inceler
seniz, incir çekirdeğini bile dolduramaya
cak sebeplerle aileleri parçalanmış öğret
menlerimiz vardır. Bu da öğretmenin ran
dımanlı çalışmasını engellemekte ve dev
letine olan güvenini sarsmakta, onu her
gün üzmekte, sıkıntıya itmektedir. Öğret
menlerimizin her üç tanesinden bir tane
si, mezuniyetinden sonra kendisini yenileyemediğini beyan etmiş. Bu koşullarda
yenilemeye fırsat kalır mı?
Sevgili arkadaşlarım, siz kararınızı
vermişsiniz. Verilmiş bir kararı değiştir
mek için çok daha fazla gayret sarfetmeye ve Sayın Başkanı da sıkıntıya itmeye ge
rek yok. (ANAP sıralarından "Bravo
sesleri)
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kay
seri) — Akşam namazı geçiyor.
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı...
Devam edin Sayın Postacı.
HİLMİ ZİYA POSTACI (Devamla)
— Bakınız sayın arkadaşlarım, biraz ön
ce, yine bir tesadüftü; Türk sporundaki bir
sıkıntıyı, iş işten geçtikten sonra Bakanı
mız ve üç partimizin birleşerek, kabul
etmeyişini sahneledik. Eğer, Bakanlığı
mızın bir bölümü olan spor da dahil, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığımızın
sorunları böylesine dar kalıplara kalma
dan daha önceden bu Meclisin ittifa
kıyla ve bu Parlamento içinde bulunan
siyasî partilerce gözden geçirilmiş olsaydı,
tahmin ediyorum ki, sahada kazandığı
mızı Zürih'te masa başında kaybetmez
dik. İnanıyorum ki, biz kendi aramızdaki
anlaşma ve uzlaşma yollarını inatlaşarak
kapattığımız sürece, hatalarımız ve vebal-
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lerimiz çoğalacaktır. Sosyaldemokrat
Halkçı Partinin bir üyesi ve o Grubun his
lerine tercüman olarak söylüyorum ki, ge
liniz, bu ülkede daha iyi, daha mutlu ya
şayacak günler için gençlerimizi yetiştirir
ken, çalışanlarımızı hazırlarken elele, gö
nül gönüle olalım. Buradaki büyük sevap,
buradaki büyük kazanç iktidarın olacak
tır. Biz, muhalefet olarak sizleri bu konu
da bir noktaya getirdiğimiz için kıvanç
duyanz.
Ben hepinize, en içten duygularla
saygılarımı sunuyorum. Türk millî eğiti
minin içinde bulunduğu sıkıntılardan da
bir an önce kurtarılması için elinizden ge
len gayreti tekrar tekrar bekliyorum.
Teşekkür ediyorum arkadaşlarım.
(SHP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Postacı.
Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır, bu iti
barla, önergeyi oylarınıza sunacağım:
Meclis araştırması açılmasını kabul eden
ler... Etmeyenler... Meclis araştırması ka
bul edilmemiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar)
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na ilişkin önergesinin öngörüşmesine baş
lıyoruz.
Hükümet?.. Burada.
Önergeyi tekrar okutuyorum:
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Yasasının 19/b maddesi hükmüne
dayanılarak 8 Ocak 1983 tarihinden beri
yürürlükte olan talih oyunları yönetmeli
ğine göre izin verilen 27 oyun makineleri
işletmesinde oynanan talih oyunlarının
Türk toplumu üzerinde yarattığı olumsuz
etkilerin çığ gibi büyüdüğü, insanlarımı
zın üretmeden para kazanma alışkanlık
larını olumsuz yönde etkilediği gözlen
mektedir.
Yönetmeliğin 6. ncı maddesi, talih
oyunları işletmelerinin dış turizme hizmet
veren, her ay için ortalama en az 30 000
Amerikan doları veya karşılığı dövizi ka
zanmış olan turizm işletme belgesine sa
hip işletmelerin bünyelerinde kurulabi
leceği;
7 nci maddede, buralarda oynanacak
talih oyunlarınm yalnız konvertibl döviz
le oynanabileceği;

2. — Kocaeli Milletvekili Ömer Turkçakal
13 üncü maddesinde, talih oyunları
ve 42 arkadaşının, talih oyunları isletmelerinin ne
oynanan
bu yerlere yabancı pasaport ta
den olduğu olumsuzlukları ve Türk toplumunu ku
şıyanlar
dışında
yabancı ülkelerde ikamet
mar alışkanlığından uzaklaştırmak için almacak
eden
ve
yıllık
kazançları
toplamı 20 000
tedbirleri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması
ABD Doları veya karşılığı dövizi aşan
açılmasına ilişkin önergesi (10/22)

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sıra
sındaki, Kocaeli Milletvekili Ömer Turk
çakal ve 42 arkadaşının, talih oyunları iş
letmelerinin neden olduğu olumsuzlukları
ve Türk toplumunu kumar alışkanlığın
dan uzaklaştırmak için alınacak tedbirle
ri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 in
ci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılması-

Türk vatandaşlarının da girebileceği, hük
münü getirmiştir.
Yönetmeliğin 18 inci maddesi ise, bu
yerlerin salon girişlerinde oyuncunun adı,
soyadı, uyruğu, yaşı ve pasaport numara
sının, tüm sayfaları her yıl noterde tasdik
ettirilecek bir deftere kaydedilerek, ilgili
nin imzasının alınmasının gerektiği hük
münü içermektedir.
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Uygulamanın hiçte böyle olmadığı,
bu tür yerlerde talih oyunu oynayanların
yüzde 99'unun yönetmelik dışında kalan
Türk vatandaşları olduğu ve sayılannm
hızla arttığı bu yerleri denetimden uzak
tutabilmek için önemli miktarda rüşvetin
döndüğü, hatta çok büyük bir rakama ula
şan rüşvetin müsteşar yardımcılarından
birine kadar ulaştırıldığı, oyunların döviz
karşılığı değil, Türk parası ile oynandığı,
Hazinenin döviz kayıplarına uğradığı, de
netim yetersizliği nedeni ile hâsılatın ek
sik gösterildiği, hayalî isimlere ikramiye
çıkmış gibi gider makbuzu düzenlenerek
vergi kaçırıldığı, makinelerin ayarlanma
sının kontrol edilmediği, diğer ülkelerde
yüzde 85 verime ayarlanırken bizde yüz
de 30 verime ayarlandığı, numaratörlerin
devre dışı bırakılarak sayıların değiştiri
lebildiği, hafızalarındaki büyük ikramiye
lerin silindiği, bu nedenlerle zaman za
man ikramiye konusunda oyuncu ile işlet
meci arasında ihtilafların çıktığı, hatta bu
konuda davaların açıldığı kamuoyuna
yansıyan durumlardır.
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Talih oyunları işletmelerinin ortaya
koyduğu bu olumsuz gelişmeler Türk top
lumunu ve özellikle gençlerimizi olumsuz
yönde etkilemiş, hemen her yerde oyun sa
lonları açılarak buralarda da bu tür alet
lerle oyun oynama sürecine girilmiştir, aile
facialan artmış, kahvehanelerimiz artık
dostlukların değil, kumar masalarının ku
rulduğu yerler haline getirilmiştir. Son dü
zenlemelerin de konuya sağlıklı çözümler
getirmesi beklenmemelidir. Esasen olayı
salt talih oyunları işletmeleri olarak almak
da doğru değildir.
Türk toplumunu kumar alışkanlığın
dan uzaklaştırarak onu üretmeden değil,
üreterek ve ürettiğini insanca paylaşarak
yaşamasını bilen insanlardan oluşan bir
toplum halinde görmenin yolları aranıp
bulunmalıdır.
Kısacası talih oyunları işletmelerinin
getirdiği olumsuzlukların ve kumar alış
kanlığının toplumumuzu tahrip noktası
na getirdiği bir dönemde konunun üzerin
de tartışmak, bu soruna TBMM'ni sahip
kılmak amacı ile Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasını
saygı ile arz ederiz.

Özellikle, uygulanan ekonomik mo
del sonucu değer yargılarının hızla değiş
tiği paranın egemen olduğu, havadan pa
ra kazanma alışkanlığının giderek arttığı
günümüzde, bu tür talih oyunu işletme
lerinin kumar alışkanlığını giderek artır
dığı hemen her yerde gözlenmektedir. Ni
tekim, bu tür 27 işletmede 1985 yılındaki
hâsılat 16 260 619 944,- TL. iken, 1986'da
yüzde 300 artışla 53 827 719 043,- TL.'sı
na, 1987'nin ilk üç ayında 21 860 157 256.TL'sına ulaştırmıştır. Son rakamlar oyun
makineleri işletmelerinin hâsılat yönün
den Millî Piyangodan sonra ilk gelen ta
lih oyunları sektörü olduğunu göster
mektedir.

Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Abdullah Tenekeci; buyurun efendim.
(ANAP sıralarından alkışlar)

Talih oyunları işletmelerinin getirdi
ği olumsuzluklar kuşkusuz sadece bunlar
değildir.

DEVLET BAKANI ABDULLAH
TENEKECİ (Konya) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; Ülkemiz ekonomi-

Ömer Türkçakal (Kocaeli)
ve arkadaşları
BAŞKAN — içtüzüğümüze göre,
Meclis araştırması açılıp açılmaması hu
susunda, sırasıyla, Hükümete, siyasî parti
gruplarına ve önergedeki birinci imza sa
hibine veya onun göstereceği bir diğer im
za sahibine söz verilecektir.
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sinin güçlenmesi ve daha sağlam temelle
re oturmasında döviz girdilerinin büyük
önem taşıdığı aşikârdır. Bu girdileri bü
yük ölçüde artırıcı sektörlerin önde giden
lerinden biri de turizm sektörüdür.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
ile getirilen teşvik tedbirleri, ülkemizde
hızla gelişen turizm olayını daha da can
landırmış ve 1983 yılında sadece 65 934
olan turizm işletme belgeli yatak kapasi
temiz, 1987 yılı sonunda plan hedeflerini
yüzde 120 aşarak, 120 binlere ulaşmış; tu' rizm gelirlerimiz ise aynı süre içerisinde
400 milyon dolardan, 1,6 milyar dolara
çıkmıştır.
2634 sayılı Kanuna bağlı olarak ha
zırlanan yönetmeliklerle, ülkemizdeki tu
rizm olayını daha da çeşitlendirmek ve ca
zip hale getirmek amacı güdülmüş, böy
lece, hem ülkemizi ziyaret edecek turist sa
yısını artırmak, hem de onları daha uzun
süre ülkemizde tutarak, daha çok harca
ma yapmalarını sağlamak suretiyle turizm
gelirlerini artırmak hedeflenmiştir. Bu
amaçla, 2634 sayılı Kanunun ve buna
bağlı olarak hazırlanan yönetmeliklerle ge
tirilen yeniliklerden biri de, turistik tesis
lerin bünyelerinde talih oyunları oynana
bilecek mahallerin yer alması olmuştur.
Böylece, turistlerin konaklama tesislerin
de yaptıkları harcamaların yanı sıra, ta
lih oyunları mahallerinde de şanslarını de
neyerek yan harcamalar yapmalarını ve
ülkemize daha çok döviz bırakmalarının
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu arada, talih oyunları mahallerinin
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve şartla
rı düzenleyen Talih Oyunları Yönetmeli
ği hazırlanmış ve bu yönetmelik 8 Ocak
1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönet
meliğin 13 üncü maddesinde, "Talih
oyunları oynanan bu yerlere yabancı pa
saport taşıyanlar dışında, yabancı ülkeler
de ikamet eden ve yıllık kazançları topla
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mı 20 bin Amerikan Dolan veya karşılığı
dövizi aşan Türk vatandaşları da girebi
lir ve yabancı para ile oyun oynayabilir''
denilmek suretiyle, yönetmeliğin amacı ve
sınırları açıkça belirlenmiştir.
O tarihten günümüze kadar Talih
Oyunları Yönetmeliği çerçevesinde, Kül
tür ve Turizm Bakanlığınca 28 tesise talih
oyunları işletme müsaadesi verilmiştir. Bu
28 tesiste oynanan oyunların yanı sıra,
toplam 2 260 adet de kollu oyun makine
sine müsaade edilmiştir.
Zaman içerisinde talih oyunları ma
halleri açılış amacını yitirmiş, turistlerin
değil, sadece Türk vatandaşlarının devam
ettiği salonlar haline dönüşmüştür. Ka
zanma, kolay yoldan zengin olma tutku
su kısa zamanda toplumumuzda onarıl
ması zor yaralar açmaya başlamış; olay,
sadece kaybedilen para ile kalmayıp, iflas
lara, aile dağılmalarına, ruhsal rahatsız
lıklara doğru büyüyerek yönlenmeye baş
lamıştır. Daha hayatın ilk basamakların
da bulunan pekçok gencimiz, dar gelirli
esnafımız, memurumuz bu korkunç tut
kunun esiri durumuna gelmiştir.
Talih oyunu salonlarına girişlerde gi
derek artan uygulama aksaklıkları oldu
ğu hususunda kamuoyu ve basınımızın,
dikkatleri bu konuya çeken haklı ve geniş
uyarılarına rağmen, talih oyunu işletme
leri uygulamalarında bir düzenleme yap
ma gereği duyulmuş, bir sosyal yara hali
ne dönüşmekte olan bu sorunu, Kültür ve
Turizm Bakanlığı olarak yaptığımız bir
açıklama ile yeniden mevcut yasal çerçe
ve içerisine oturtarak, Türk vatandaşları
nın girmelerinin durması sağlanmıştır.
Ancak, her demokratik ülkede olduğu gi
bi, yürütme ve yargı organlarının birbi
rinden bağımsız yorumları sebebiyle, sa
dece talih oyunlannm tanımına dayanıla
rak varılması istenen sonuca engel olacak
bir kararın verilmesiyle olay yeniden can
lanmıştır.
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Sorunu çözmekte kararlı olan Hükü
metimiz, talih oyunları mahallerinin tari
fini, hiçbir yorum şansı bırakmaksızın, 6
Haziran 1988 gün ve 19834 sayılı Resmî
Gazetede yayımlanan Millî Piyango İda
resi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görev
leri Hakkında Kanun Hükmünde Karar
namenin 2 nci maddesinde yaparak, bu işe
noktayı koymuştur. Yani, talih oyunları,
hem kişiye, hem de makinelere karşı oy
nanınca fark etmeyen genel bir tarif içine
alınmıştır.Tüm bunlara rağmen birtakım iddi
alar, belgesiz bir biçimde Yüce Meclisin
gündemine getirilmektedir. Rüşvet konu
sundaki iddiaların somut bir şekilde ispat
edilmesi gerekir. Aksi takdirde, kişi veya
kurumların dedikodularla yıpratılması,
devletin işleyişine büyük sekte vuracaktır.
Denetimlerden kaçınma olayı ise, yu
karıda bahsedilen Millî Piyango idaresi
ne ait Kanun Hükmünde Kararname ile
sona ermiştir. Zira, yurt dışındaki uygu
lamaların da incelenmesinden sonra, de
netim sistemi kararnameye konulmuş ve
uygulamaya başlanılmıştır. Bu nedenle,
böyle bir konuda Meclis araştırmasına ge
rek kalmadığı ortaya çıkmaktadır.
Saygılarımla arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Bakan.
Efendim, Anavatan Grubu adına,
Sayın Erkan Kemaloğlu; buyurun. (Al
kışlar)
ANAP GRUBU ADINA ERKAN
KEMALOĞLU (Muş) — Sayın Başkan,
çok değerli milletvekilleri; Kocaeli Millet
vekili Sayın Ömer Türkçakal ve 42 arka
daşının, talih oyunları işletmeleriyle ilgili
vermiş oldukları Meclis araştırması öner
gesi dolayısıyla Anavatan Grubu adına söz
almış bulunmaktayım. Şahsım ve grubum
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adına Yüce Meclisi hürmetle selam
lıyorum.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
ülkemiz ekonomisinin güçlenmesinde dö
viz girdilerinin büyük önem taşıdığı aşi
kârdır. Bu nedenle, 2634 sayılı Kanun ve
buna bağlı olarak hazırlanan yönetmelik
lerle getirilen yeniliklerden biri de, turis
tik tesislerin bünyelerinde talih oyunları
oynanabilecek mahallerin yer almasıdır.
Böylece, turistlerin konaklama tesislerin
de yaptıkları harcamaların yanı sıra, ta
lih oyunları mahallerinde de şanslannı de
neyerek yan harcamalar yapmaları ve ül
kemize daha çok döviz bırakmalarının
sağlanması amaçlanmıştır.
Bu arada, talih oyunları mahallerinin
kuruluş ve işleyişine ilişkin usul ve şartla
rı düzenleyen Talih Oyunları Yönetmeli
ği hazırlanmış ve bu yönetmelik 8 Ocak
1983 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Yönet
meliğin 13 üncü maddesinde, "Talih
oyunları oynanan bu yerlere yabancı pa
saport taşıyanlar dışında, yabancı ülkeler
de ikâmet eden ve yıllık kazançlan toplam
20 000 Amerikan doları veya karşılığı dö
vizi aşan Türk vatandaşları da girebilir ve
yabancı para ile oyun oynayabilir'' denil
mek suretiyle, yönetmeliğin amacı ve sı
nırları açıkça belirlenmiştir.
Hükümetin, turizmi teşvik amacıy
la getirdiği bu tedbir, zaman içinde eroz
yona uğramış çoğu Türk vatandaşı olan
kitlelere hizmet eder hale gelmiştir. Aile
dağılımları, iflaslar, kaybedilen maddî var
lıklardan daha derin ve sarılmaz yaralar
açarak, yaygınlaşmaya yüz tutmuştur. Bir
sosyal yara haline dönüşmekte olan bu so
runu, Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Tı
naz Titiz, yaptığı bir açıklamayla, yeniden
mevcut yasal çerçeve içine oturtmuştur.
Çok gecikmeden alınan bu tedbirden do
layı, başta sayın Tınaz Titiz olmak üzere,
ANAP Hükümetini kutluyor ve ahlakî de
ğerlerimizin ekonomik hiçbir alternatifi ol-
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madiğini ispatlayan sayın Bakana va Hü
kümete tekrar tekrar teşekkü;: ediyorum.
Şimdi, konuya bir de alternatifler ba
kımından bakmak istiyorum. Belirli bh
gelir seviyesinin üstünde olanlara veya bel
li yaşın üstündekilere ya da başka birta
kım şartlara uyanlara izin vermek, akla
gelebilecek alternatiflerden bazdandır. Ba
kınız, bunlar niçin geçersizdir, tek tek
açıklayacağım.
Devletin koyduğu kuralların, başka
müesseselerin vaz ettiği kaidelerden bir
mühim farkı vardır. Devlet sunî kaide koy
maz. Vaz ettiği kaidenin, o devletin varlı
ğı ile bir felsefî bağlantısı olmalıdır. Gelir
seviyesi, yaş ve diğer akla gelebilecek yüz
lerce sınırın hepsi sunidir. Hepsi için ay
nı soru sorulabilir: Niçin bu gelir seviyesi
de şu seviye değil; niçin bir yaş eksik veya
fazla değil?.. Bunların hepsi, yalnızca bir
sınır vaz etmek için söylenebilecek sınır
lardır. Hiçbiri sağlam bir temele dayan
mamaktadır. Faraza, böyle kaidelerle ku
mar oynayacak kesime belli sınırlar geti
rilse, yarın o sınırların zorlanacağını ve so
nunda tabiî sınırlara gelineceğini tahmin
etmek hiç de zor değildir. Takdir edeceği
niz gibi, bu tabiî sınırlar, hiçbir sınırın bu
lunmadığı noktadır.
ikinci nokta, kollu makinelerle elde
edilen gelirlerin, cemiyetimizin hangi ke
siminden elde edildiğidir Bu gelirlerin, en
üst veya en alt gelir dilimlerinden gelme
diği gayet açıktır. En alt gelir dilimindekilerin bu işlere verecek paraları yoktur.
En üsttekiler için ise, herhalde kollu ku
mar makinelerinde kumar oynamaktan
başka eğlence yolları vardır. Zaten her iki
dilimde bulunan nüfus sayısı, böyle bir he
sapta marjinal sayılacak kadar küçüktür.
O halde, geriye, "Ortadirek" dediğimiz
ve geliri ile giderini ucu ucuna denkleştir
meye çalışan kalabalık kesim vardır. İşte,
kumar makinelerinin müşteri dilimi bu
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dur. Bu kesimden transfer edilecek her bir
kuruş, o ailenin bütçeleri içinde ya gayri
meşru yollarla veya beslenme, giyinme,
eğitim, bannma gibi zarurî giderlerden
kesinti suretiyle telafi edilemeyecek eksik
likler yaratacaktır.
Buradan iki sonuç çıkarabiliriz: Bi
rincisi, böyle bir haksız gelir transferine
devlet önayak olmamabdır ve olmamıştır.
ikincisi ise, eğer sunî bir çizgi çizilir ve bu
kesimin kumar makineleriyle oynamasına
izin verilmezse, o takdirde de bu sektörün
sağlamayı umduğu gelir çok büyük ölçü
de azalır. O halde, başlangıçta böyle yük
sek bir sınıra razı olur gibi görünmek, ile
ride nasıl olsa bu sınırlar düşünülür, gibi
bir düşünceye dayalı olsa gerekir.
Üçüncü nokta da liberal ekonomi
meselesidir. Liberal ekonomi içinde insanlann kumar oynama hakkına engel olu
namaz iddiasının, en basitinden liberal
ekonomiyi hiç anlamamak ve aynca dev
letin liberal ekonomilerdeki rolünü de an
lamamış olmak demektir. Liberal ekono
mi, birbiriyle rekabet edebildiği için, da
ha iyi, daha kaliteli mal ve hizmet üreten
kişi ve kuruluşlara dayalı bir sistemdir.
İşin özü rekabettir. Rekabeti işin içinden
kaldırırsanız, onun adı liberal ekonomi
olamaz. Kumar konusunda rekabet orta
mından bahsedilemez. Vatandaş, devletin
koruyuculuğunu ortadan kaldmrsanız, tek
taraflı bir tesirle karşı karşıya kalır. Bu tek
taraflı tesir içinde, bu işten kazanç bekle
yenlerin teşviki ve insanoğlunun içindeki,
doğuştan var olan kolay kazanç hırsı var
dır ve her ikisi de aynı yöndedir. İşte bu,
haksız rekabettir ve devletin görevi hak
sız rekabeti önlemektir.
Liberal ekonomiyi, insanlann her ak
lına geleni yaparak kazanç temin etmesi,
şeklinde yorumlayanlar varsa, daha baş
ka kolay kazanç yolları da olduğunu ha
tırlatmak isterim.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
son olarak temas etmek istediğim husus,
birkısım turizm yatırımcılarının yatırım
larının duracağı tehdididir. Yıllardır hü
kümetler, yabancı sermayeye uyguladığı
teşviklere dahi ihtiyatla yaklaşmaktayken,
2634 sayılı Turizmi Teşvik Yasası ve ona
bağlı Talih Oyunları Yönetmeliğininin
açık hükümleri bulunmasına rağmen, bu
mevzuata aykırı olarak kumar oynayaca
ğı varsayımıyla ortadireğe güvenerek ya
tırım yapmaya niyedenen yatırımcılar var
sa, onlara, daha akılcı kriterlere dayana
rak fizibilite etütü yapmalarını tavsiye
ederim.
Bu vesileyle, Hükümetimizin bu ko
nudaki kararlı tutumunu bir kez daha kut
lamak isterim. Açılması istenen Meclis
araştırması, Yüce Meclisi lüzumsuz vakit
israfına itecektir. Gereği olmadığı görü
şüyle, hepinize saygılar sunarım. (ANAP
sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Kemaloğlu.
SHP Grubu adına, Sayın Ömer
Türkçakal; buyurun efendim. (SHP sıra
larından alkışlar)
SHP GRUBU ADINA ÖMER
TÜRKÇAKAL (Kocaeli) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; talih oyunları iş
letmelerinin neden olduğu olumsuzlukları
aşmak ve toplumumuzu kumar alışkanlı
ğından uzaklaştırmak, alınması gereken
önlemleri saptamak amacıyla 42 milletve
kili arkadaşım tarafından verilen Meclis
araştırması açılmasına ilişkin önergeyle il
gili olarak, grubum ve şahsım adına söz
almış bulunuyorum. Sözlerime başlarken,
grubum ve şahsım adına, Yüce Meclisi en
gin saygılarımla selamlıyorum ve sözleri
me başlamadan önce, hemen şunu ifade
etmek istiyorum ki, Sayın Bakan ve Sa
yın Kemaloğlu, olaya kendi mantıkları açı
sından yaklaştılar ve yine hemen her za
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man söyledikleri gibi, parayı egemen kıl
manın yöntemiyle olaya ışık tutmaya ça
lıştılar. Tabiî, toplumda parayı egemen kıl
dığımızda, yaklaşım biçimide bu olacak
tır. Biz, Sayın Bakanın ve Sayın ANAP
Sözcüsünün bu yaklaşım biçimini, kuşku
suz, yadırgamadık ve yine hemen ifade
edeyim ki, Sayın Bakan, birtakım mesnet
siz iddiaların bu kürsüye getirildiğini id
dia ettiler. Elimdeki belgeleri, dilerlerse
Sayın Bakana, konuşmamın sonunda tak
dim ederim; gerçekten belgelere dayalı bu
iddiaların mesnetsiz olup olmadığını ken
dileri araştırırlar.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
12.3.1982 gün ve 2634 sayılı Turizmi Teş
vik Yasasının 19 uncu maddesinin (b) ben
di gereğince, "Bakanlık, belgeli turizm iş
letmesinin tamamlayıcı bir bölümü olmak
kaydı ile talih oyunları oynatabilecek ma
halleri tespit ve buraları işletecek kişilere
izin vermek yetkisine sahiptir. Bu yerlere
yabancı pasaport taşıyanların dışında,
kimlerin hangi şartlarla girebileceği Ba
kanlıkça belirlenir" hümünü getirmiştir.
Söz konusu 19 uncu maddenin (b)
bendi hükmüne dayanılarak hazırlanan ve
8.1.1983 tarihinde yürürlüğe giren Talih
Oyunları Yönetmeliğinin 4/d maddesin
de, "Talih oyunları, beceri ve şansa da
yanan, para ile bir kasaya karşı fiş, jeton
veya para ile bir kasaya karş* oynanan
oyunları ifade eder" denilerek, talih oyu
nunun tanımı yapılmıştır.
6.6.1988 tarihinde Resmî Gazetede
yayımlanan kanun hükmünde kararname
nin 2 nci maddesinde bu tanım biraz da
ha genişletilerek "Oyun araç-gereçleri ile
bir kasaya karşı veya onun oyun makine
lerinde oynanan oyun" diye tanımlanmış
tır. Aynı yönetmeliğin 7 nci maddesinde,
talih oyunlarının konvertibl dövizle oyna
nabileceği, 13 üncü maddesinde, talih oyu
nu oynanan bu yerlere yabancı pasaport
taşıyanlar dışında Türk vatandaşlarının
hangi şartlarla girebileceği belirlenmiştir.
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Ne var ki uygulamanın, yasa ve yö
netmelikte belirlendiği şekilde değil, çok
değişik boyutlarda geliştiği, kamuoyu ve
basınımızı aylarca meşgul ettiği, konunun
uzun süre gündemde kaldığı gözlenmiş;
yapılan yeni düzenlemeler ve özellikle 6
Haziran 1988 tarihli Resmî Gazetede ya
yınlanan kanun hükmünde kararnameye
rağmen, biraz sonra sunmaya çalışacağı
mız olumsuzluklar aşılamamıştır.

dan birine kadar ulaştırıldığı, -Ki, rapor
elimizde, Sayın Bakana takdim edebilirizdöviz bozma işlemlerinde Maliyece belir
tilen belgelerin kullanılmamasmdan dolayı
Hazinenin döviz kayıplarına uğradığı; ha
yalî isimler adına, ikramiye çıkmış gibi gi
der makbuzu düzenlenerek, hâsılatın kü
çük gösterilip vergi kaçırıldığı doğrultu
sundaki görüş ve iddialar kamuoyunu
uzun süre işgal etmiştir.

Bu işletmelerle ilgili olarak 20 Mart
1987 tarih, 540-390 sayılı Bakan onayını
müteakip teftiş kurulu başkanlığınca yap
tırılan incelemede, teftiş kurulu başkanlı
ğına sunulan 27.5.1987 tarihli raporda,
oyun makineleri işletmelerindeki oyun sa
lonlarında 1 983 adet makinede talih oyu
nu oynandığı, tüm makine sayısının ise
2 208 olduğu, sadece makine alımları için
yabancı ülkelere 7 milyar lira karşılığı dö
viz ödendiği; yine bu işletmelerde, 1984
yılında 1 719 556 000 liralık, 1985 yılında
16 260 000 000 liralık, 1984 yılında 53 827
719 000 liralık hâsılat sağlandığı, ifade
edilmiştir. 1987 yılı hâsılatı ise yaklaşık 150
milyar liradır.

Yine, bu makinelerdeki numaratörlerin devre dışı bırakılması halinde de,
makinelerde oyun oynanabildiği, numaratörlere pil yahut başka şekillerde elek
trik verilmek suretiyle sayıların değiştiril
diği; bu nedenlerden dolayı, işletmeciyle
oyuncu arasında tartışmaların çıktığı bi
linmektedir.

Kuşkusuz, bu rakamlar, kayıtlara ge
çen rakamlardır; kayıtlara geçmeyen ra
kamların sunulan bu rakamlardan sekizon kat daha fazla olduğu tahmin edil
mektedir.
Saptanabilen bu rakamlar bile; oyun
makineleri işletmelerinde oynanan oyu
nun hangi miktarlara ulaştığını gösterme
ye yeter sanırım.
Elde edilebilen bu rakamlar ölçü alın
dığında bu sektörün, hâsılat yönünden
Millî Piyangodan hemen sonra geldiğini
kanıtlamaktadı r.
Zaman zaman basma da yansıdığı gi
bi, bu yerleri denetimden uzak tutabilmek
için "Torba" adı verilen önemli miktar
lardaki rüşvetin müsteşar yardımcıların

Nitekim, İstanbul Topkapı'da ve
Kumbargaz'daki talih oyunları işletmele
rinde teknik müdürlük yapan Mesut Tur
gut Atila adındaki şahıs, basma yaptığı
açıklamalarda, işleticinin talimatı üzerine
geliştirdiği sistemle makineyi, en verimli
konumu olan yüzde 91-93'e programladı
ğını, verimli aletin hafızasının bir kez ik
ramiye verdikten sonra zararı çıkarmadan
yeniden ikramiye vermeyeceğini; yine ge
liştirdiği sistemle makinenin ilk 10 bin je
tonu yuttuğunu, yani, bu miktar jetonu
kayıtlara geçmediğini; büyük ikramiye
çıkmasının mümkün olmadığını, zira bü
yük ikramiyenin hafızadan silindiğini, bir
otelde çıkan ikramiyenin dışarıdan müda
hale sonucu çıktığını, beyan etmektedir.
Sayın milletvekilleri, yaptığımız araş
tırma ve incelemelerde, gelişmiş ülkeler
de yasalar müşteriyi koruyucu önlemler
olarak ikramiye yüzdesini yüksek tutar
ken, marka bedellerini mümkün olan öl
çüde düşük tutmakta, verim yüzde oranı
değişikliğine kesinlikle izin vermemekte,
makinenin üzerine verme yüzdesinin kaç
olduğu da yazılmaktadır. Yine bu ülkeler-
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de makinelerin verim yüzdeleri yüzde 85
olarak belirlenmişken, bizde bu oranın
yüzde 40'lar civarında bulunduğu gözlen
mektedir. Nitekim, Amerika'da LasVegas'ta, oyun makinelerinin en yaygın ol
duğu eyalette bu makinelerin şartelleri iş
leticiler tarafından rastgele değiştirilemez,
fabrikasında verim miktarı asgarî yüzde
85 olarak ayarlanır. Eyalet yetkili maka
mı makineyi işletme öncesi kontroldan ge
çirir, kontroldan geçmeyen makine de iş
letmelerde çalıştırılmaz. Hatta, belli nite
likleri taşımayan makinelerin Amerika'ya
sokulması da yasaktır, ingiltere, Fransa gi
bi ülkelerde bu işletmelerin kulüp olarak
kurulduğu; ancak bu kulüplere üye olan
ların girip oyun oynayabildikleri, hatta ye
ni üye olanların 48 saatlik üyeliğe kabul
süresini beklemeleri gerektiği, bazı Avru
pa ülkelerinde de belirli bir miktarın üze
rinde vergi ödeyenlerin oyun salonlarına
giriş kartı ibraz etmek suretiyle girebildik
leri bilinmektedir.
Geçmişte, Talih Oyunları Yönetmeliğindeki yasaklara rağmen, oyun makine
leri salonlarına genellikle Türk vatandaş
larının girdiği, hatta bu oyun salonlarına
oyun salonu civarındaki küçük esnafın,
bakkal çıraklarının gittiği, gençlerimizin
haftalıklarını bu makinelere yatırdığı, iş
letmecilerin ise buna göz yumduğu göz
lenmiştir.
İşletme yöneticileri, 18 yaşından kü
çük, zengin ve şımarık gençlerin Özellikle
tatil yörelerindeki oyun salonlarına gire
bilmek için aşın ısrar ve zorlamalarda bu
lunduklarını, bazı kişilerin ise 18 yaşından
küçük çocukları da oyun salonlarına ge
tirdiklerini, parasını oyun salonlarında
kaybedenlerin eş ve yakınlarının kendile
rine ricada bulunarak oyuna düşkün bu
kişilerin salonlara alınmamasını istedikle
rini, iradelerine hâkim olamayan bazı ki
şilerin oyun salonları yetkililerine, kendi
sinin oyun salonuna alınmaması için "Eli
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me para geçince irademe hâkim olamıyo
rum, aybaşında maaşımı getirip burada
kaybediyorum, ne olur beni içeri aldırtmaym, yoksa intihar edeceğim'' diye rica ve
talepte bulunduklarını, aşın sarhoş kişi
lerin cebinde ne varsa makinelere yatırdıklannı? bazen varını yoğunu makinele
re yatıranların evine gidebilmek için tak
si parası istemek zorunda kaldığını, bazı
kişilerin para bitince kredi ile jeton alma
talebinde bulunduklarını, para kaybeden
bazı kişilerin işletmelerde olay çıkardıkla
rını, araba, işyeri, hatta evini bu makine
lerde oynanan oyun nedeniyle kaybeden
lerin bulunduğunu söylemektedirler.
Tatil yörelerindeki oyun salonlannda
ise, yabancıdan çok çevre il ve ilçelerden
gelenlerin oyun oynadıkları, çok canların
yandığı, beher jetonun bin lira gibi, batı
ülkelerine kıyasla çok yüksek olduğu, bu
nun ise, oyun makinelerini etkili bir ku
mar aleti haline getirdiği, toplumdaki tah
ribatı giderek artırdığı bilinmektedir. Ger
çekten de bu işletmelerden birinde teknik
sorumlu olarak görev yapan bir şahsın
yaptığı açıklamada; "Bu makinelerin ba
şında ceketinin kolu yırtık, ayakkabısının
altı delik çok insan gördüm. Bu insanlar
gelip 100 bin, 200 bin, hatta yarım mil
yon liralık oynar ve kaybederlerdi. Demek
ki, ellerindekini satıyorlar veya çalıp çırpı
yorlardı. Nitekim, bir akşam adamın biri
hüngür hüngür ağlamaya başladı. Duru
mu feciydi; kendisini ya da içimizden bi
rini oracıkta öldürecek sandık. Meğer,
tüm varlığı olan evini satıp burada yemiş.
Sonuçta bir arkadaşından para almış. Bu
parayı da kaybedince; parayı veren kişi,
'Arkadaş borcunu ödemiyorsan karını
verirsin' demiş. Kafası bu yüzden atmış.
Haline dayanamadık aramızda 100 bin li
ra toplayıp verdik, borcunu ödedi ve gitti"
diyor.
"Yine bir PTT görevlisi, zimmetine
geçirdiği 400 bin lirayı tek kollu canavar-
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da kaptırınca, nokta gibi küçülüp kumar
haneden ayrılmıştı" diyor bu yönetici.
"Kumarhanenin ortasında karısın
dan dayak yiyenler mi istersiniz; 'Ne olur
beni buraya sokmayın, irademe hâkim
olamıyorum' diyenler mi ararsınız; tüm
hâsılat parasını kumara yatıran ve sonun
da kamburu çıkmış vaziyette çekip giden
Kumburgazlı köylüyü de yaşamım boyun
ca unutmayacağım" diyor bu işletici.
Sayın milletvekilleri, düzenlenen ra
porda, işletenlerin beyanı arasında da çar
pıcı farklılıkların ortaya çıktığını görüyo
ruz. İstanbul Dedeman Otelindeki oyun
makineleri işleticisinin, 1986 yılı hâsılatı
nın 3 milyar 982 milyon 68 bin Türk Li
rası olduğunu bildirmesine karşın, 500
metre ötede Büyük Sürmeli Otelindeki
oyun makineleri işleticisinin, 1986 yılma
ait dokuzbuçuk aylık hâsılatı, Dedeman
Otelinin 1/7'sine tekabül eden 523 milyon
270 bin Türk Lirası olarak beyan ettiği,
bunun denetim yetersizliğinden kaynak
landığı ve Maliyenin büyük gelir kaybına
uğradığı ifade edilmekte; halkın oyun ma
kinelerine olan ilgisinden yararlanan çok
küçük bir grubun büyük paralar kazan
dığı, çok ocakların söndüğü bu raporda
vurgulanmaktadır.
Milyarların döndüğü kara paraların
yanı sıra, oyun düşkünü dar gelirli insan
larımızın helal paralarını da yutan bu ma
kinelerin denetimleri ya hiç yapılmamak
ta, ya da denetimler daha çok makinele
rin adedi, oyun salonunun hacmi, bölüm
leri ya da tefriş yönünden yeterli olup ol
madıkları yönüne inhisar etmektedir. Esa
sen, 6.6.1988 tarihli Resmî Gazetede ya
yımlanan kanun hükmünde kararnameden
önceki Talih Oyunları Yönetmeliğinde
hiçbir özel hüküm de bulunmamaktaydı.
6.6.1988 tarihli Resmî Gazetede yayımla
nan kanun hükmünde kararnamenin 15
inci maddesi, Talih Oyunları Daire Baş
kanlığının, talih oyunları ve işletmelerini
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denetleyeceği hükmünü getirmişse de, ay
nı kararnamenin talih oyunları işletmele
ri ile ilgili "Cezalar" başlığını taşıyan 36
ncı ve müteakip maddelerinde, denetim
sonucu ortaya çıkacak durumlar karşısın
da verilecek cezaların hiç de caydırıcı ol
madığı görülmektedir. Nitekim 37 nci
maddede aynen, "İşletmelerin yönetim ve
işletmelerinde görülecek kusur, ihmal ve
eksiklikler için işletme belgesi sahibine
uyarı cezası verilir" denilmektedir. "Pa
ra cezası" başlığını taşıyan 38 inci mad
de ise işletmelere giriş yasağı konulanla
rın tespiti halinde 5. milyon Türk Lirası
para cezasının verilebileceği hükmünü ge
tirmiştir; yani ekonomik suça ekonomik
ceza... Milyar vurana 5 milyon lira ceza;
aynı hayalî ihracatçıların affına ilişkin ya
sada olduğu gibi. Tabiî daha fazla ceza dü
zenlenmesi yoluna gidilemezdi, verilen
sözler vardı. Bakın, kimler kimlere ne söz
ler vermiş, biraz da onlara göz atalım:
Verilen sözlerden geri dönülemezdi.
Tempo Dergisinde yaptığı açıklamada Sa
yın Taşçıoğlu ne diyor: "Hükümet, ku
marhaneleri yatırımcılara kapatarak, ver
diği sözden geri dönmüştür, onları zara
ra sokmuştur, Hükümetimiz, kumarhane
açacak, bu işe yatın m yapacak kişilere ta
ahhütte bulunmuştu. Şimdi bu uygulama
nın sakıncalarını göreceğiz. Kumar ma
kinelerinin topluma zararlı olduğu, ocak
söndürdüğü söyleniyor. Adam ocağını
söndürecekse yolunu bulur, zaten söndü
rür, nasıl olsa söndürür. Ben bu soruna
son derece liberal bakıyorum. Ocak sön
dürüyor diye kumarhaneleri Türklere ka
patmak olmaz" diyor Sayın Taşçıoğlu.
Keçeciler ise aynı dergiye yaptığı
açıklamada, "Türklerin kumarhanelere
girme yasağını delmeye kimsenin gücü
yetmez" diyor ve görüşlerini sıralamaya
devam ediyor değerli milletvekili.
6.6.1988 tarihinde Resmî Gazetede
yayımlanan kanun hükmünde kararname
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talih oyunları ve işletmelerinin denetim iş
lemini Talih oyunları Daire Başkanlığına
veriyorsa da, bunun yerine getirilmesinin
olanaksızlığı, bunun uzmanlık isteyen bir
iş olduğunun kabulü gerekeceği açıktır.
Getirildiği iddia olanan çözümün işe
yaramayacağı ileride görülecektir. Nite
kim, 27.5.1987 tarihli raporda Başkontrolör, "Talih oyunları veya oyun makinele
ri işletmelerinin nasıl denetleneceği konu
sunda benim ve arkadaşlarımın hemen he
men hiç bilgisi yoktu. Esasen, mevcudu
muz konaklama tesislerinin denetimine
dahi yetmiyordu. Konaklama ve yeme iç
me tesislerinin yıldız esasına göre sınıflan
dırılmaları tüm mesaimizi alıyordu. Bu
bakımdan oyun makinelerini denetleme
ye fırsatımız olmadı. Kontrolörler maki
nelerin teknik özellikleri hakkında bilgi sa
hibi de değillerdi. Mal! ve teknik deneti
me ne kadromuz, ne de deneyimimiz
müsaitti" diyor.
Bir başka kontrolör, "Makam onayı
ile bir defa da ben denetim yaptım. De
netimde temizliğe, işletme talimatının
olup olmadığına bakıyorduk. Bu makine
lerin denetim altına alınması hususunda
ki düşüncelerimi gerek Sayın Mükerrem
Taşçıoğlu'na, gerekse Mesut Yılmaz'm
Bakanlığı döneminde, çeşitli defalar dile
getirdim. Sayın Taşçıoğlu döneminde, de
netim için bir sistem oluşturalım, konu
yu yurt içinde ve yurt dışında inceleyelim,
diye Sayın Bakana arz ettim..."
BAŞKAN — Efendim, süreniz dol
muştur Sayın Türkçakal; toparlamanızı ri
ca ediyorum.
ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla)
— Efendim, şahsım adına da söz hakkım
var, devam ediyorum.
BAŞKAN — Öyle mi?.. O zaman de
vam edin, size 10 dakika daha konuşma
imkânı sağlayalım.
Buyurun.
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ÖMER TÜRKÇAKAL (Devamla)
— "Durun hele, deyince ısrar etmedik"
diyor, Sayın Taşçıoğlu.
Aynı kişi, "Bir brifingde Sayın Taş
çıoğlu'na, ABD'de 350 milyon dolar har
camayı gerektiren bir kumarhanenin ku
rulmasına izin verildiği; ancak, açılışa üç
gün kala, ortaklarından birinin dedesinin
geçmişte bir davada mafyanın avukatlığı
nı yaptığının belirlenmesi üzerine işletme
izninin iptal edildiğini hatırlattığını, bu ör
neği verdikten sonra da, kumarhanelere
izin verilmeden önce Maliye ve içişleri Ba
kanlığınca müteşebbislerin geçmişlerinin
incelenerek yeraltı dünyasından olup ol
madıklarının, sabıkalarının belirlenmesi
gerektiğini, alınacak personel ve kontro
lörlerin de yetişmesi gerektiğini kontrolör
lerin arasında, denetleme defteri yerine
otelin şeref defterine denetimle ilgili ka
yıt düşecek kadar tecrübesiz kişilerin bu
lunduğunu, bunları, Sayın Taşçıoğlu ve
Sayın Mesut Yılmaz'm da bildiğini, ken
dilerine bu konularda brifingler
verildiğini" söylüyor bu sayın denetmen.
Kontrolörlerin yakın zamana kadar
bir oyun makineleri işletmesi ve keza bir
oyun makinesi görmediği kesindir. Çok
zaman sonradır ki, oyun makineleri işlet
melerinin denetiminin Millî Piyango İda
resine devredilmesi aşamasında, denetim
konusunda bilgi ve görgülerinin artırılma
sı için Amerika Birleşik Devletlerine gön
derildiklerini görüyoruz. Tabiî, olan ol
duktan, çok canlar yandıktan ve Maliye
milyarlarca lira zarara uğradıktan sonra...
Geçmişte çok sık, günümüzde zaman
zaman kamuoyunu işgal eden ve basını
mızda tartışılan bu işletmelerdeki oyun
makinelerinin, uygulanmakta olan ekono
mik politikaların, toplumumuzdaki oyun
oynama arzusu ve alışkanlıklarını hızla
kamçıladığı bilinmektedir sayın milletve
killeri. Gerçekten de ANAP Iktidarınca
uygulanmakta olan ekonomik politikalar,
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toplumumuzun tüm değer yargılannı
olumsuz yönde etkilemiş, topluma para
egemen olmuş, paranın desteğinde oligarşik bir yapılanmaya doğru hızlı adımlar
atılmıştır. Böyle çarpık bir politik yapılan
madan talih oyunları işletmelerini, oyun
makineleri ve kumar alışkanlıklarını elbet
te soyutlayanlayız. Bunlar, sistemin ken
di içerisinde yarattığı olumsuzlukların so
mut göstergeleridir.
Çalışmadan para kazanma alışkan
lıklarının toplumlarda yer ettiği dönem
lerde, elbette hayalî ihracatçıların, karşı
lıksız kredi alarak devleti dolandıranların,
vergi kaçakçılarının, rüşvetin, kumar alış
kanlıklarının önüne geçmek mümkün de
ğildir. Bu şekilde yapılanan bir toplumda
ise insanları üretime yönelik davranışlar
içerisine sokmak, ürettiğini hakça bölüşe
bilecek insancıl yaklaşımları öne çıkarmak
elbette mümkün olmayacaktır. Çalışma
dan zengin olmayı hayal eden, sistem içe
risinde bunun yollarını kolayca bulabilen,
üretmeden tüketme alışkanlıkları ağır ba
san fertlerden oluşan toplumların, hangi
akıbetlere uğradıklarını tarih sayfaların
da çok sık görüyoruz. Milliyetçiliği elden
bırakmayanlara faydası olur düşüncesiy
le bir kez daha hatırlatıyoruz; liberallere
ise, liberal ekonominin kumar ekonomisi
olmadığını anlatmaya çalışıyoruz.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
talih oyunları işletmeleri uygulamasının
ortaya koyduğu tablo, Türk toplumunu ve
özellikle gençlerimizi olumsuz yönde et
kilemiş, hemen her yerde oyun salonları
açılarak buralarda benzeri aletlerle oyun
oynama sürecine, kumar sürecine giril
miştir. Kahvehanelerimiz bile artık dost
lukların değil, kumar masalarının kurul
duğu mekânlar haline getirilmiştir. Son
düzenlemenin de konuya sağlıklı çözüm
ler getirmesi beklenmemelidir. Esasen ola
yı salt talih oyunu olarak ele almak da

O : 1

doğru değildir. Talih oyunları işletmeleri,
1983 yılından beri uygulanmakta olan
ekonomik modelin bir uzantısıdır.
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
talih oyunları işletmelerinin getirildikleri
olumsuzlukların ve kumar alışkanlığının
toplumumuzu tahrip noktasına getirdiği
bir dönemde, Türk toplumunu kumar
alışkanlığından uzaklaştırarak, onu üret
meden tükeden değil, üreterek ve üretti
ğini hakça paylaşarak yaşamasını bilen in
sanlardan oluşan toplum halinde görebil
menin yollarının aranıp bulunabilmesi
için Meclis araştırması önergemizin kabu
lü yönünde oy kullanarak katkıda bulun
manızı diliyor, grubum ve şahsım adına
Yüce Meclisi saygılarımla selamlıyorum.
(Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim
efendim.
Sayın milletvekilleri, diğer arkadaşı
mıza söz vermeden önce usulî bir mesele
yi Yüce Heyetin ıttılaına arz etmek is
tiyorum :
Bildiğiniz gibi içtüzüğün 100 üncü
maddesi, "Hükümete, siyasî parti grup
larına ve önergedeki birinci imza sahibi
ne veya onun göstereceği bir diğer imza
sahibine söz verilir" demektedir. Bu iti
barla, grup adına konuşan arkadaşımız,
aynı zamanda imza sahibi olarak konuş
ma yapmak istediği takdirde, onun sözü
nü kesmek ve kendisine ayrıca ikinci defa
söz vermek gibi bir durumla Başkanlığı
mız karşı karşıya kalmaktadır; ama, tak
dir edersiniz ki, bu husus konuşmanın in
sicamını bozmaktadır. Bu sebeple, bu
mantığa dayanarak, şekilciliği bir yana
atarak, değerli arkadaşımızın şahsı adına
da konuşmasına imkân vermiş bulunmak
tayız. Ancak, sonradan bu tip yanlış an
laşılmalara mahal verilmemesi için, grup
adına söz alıp da aynı zamanda imza sa
hibi olarak konuşmak isteyen sayın üyeye
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en sonunda söz vermeyi düşünüyoruz.
Bu hususu değerli arkadaşlarımın ıt
tılaına arz ediyorum.
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sa
yın Tahir Şaşmaz; buyurun efendim.
(DYP sıralarından alkışlar)
DYP GRUBU ADINA MEHMET
TAHİR ŞAŞMAZ (Elazığ) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; dünyanın hemen
hemen hiçbir ülkesinde görülmemiş bir
serbestlikle yaygınlaştırılan ve aile facia
larına, intiharlara, iflaslara sebep olan
Türkiye'deki oyun salonlan sorununa aci
len çözüm bulunması ve özellikle konunun
her türlü siyasî değerlendirmeler dışında
ele alınması için, SHP Grubu tarafından
verilen Meclis araştırması açılmasına dair
önerge üzerinde grubumun görüşlerini
ifade etmek için huzurlarınızda bulunu
yor ve Yüce Heyetinizi saygı ile selam
lıyorum.
Sayın milletvekilleri, aile facialarına,
iflaslara, intiharlara sebep olan ve sözüm
ona, turizmi teşvik amacıyla, 1982 yılın
da dahi olsa, çıkarılan yönetmelikle yay
gınlaştırılan kumar makineleri, Türkiye'
de sosyal dramlann sebebi olmaktadır. Üs
telik, sosyal dramların müsebbibi olan bu
şans makinelerinin, diğer yabancı ülkeler
den daha az kontrol edildiği meydana çık
mıştır. Bu makinelerin yaygmlaştırılmasından sonra, psikolojik çöküntüye uğra
yan gençlerimizin sayıları artmıştır.
Sayın milletvekilleri, mekanik ve
elektronik kumar makinelerini yurt dışın
daki üretici firmalara sipariş eden girişim
cilerin, pazarlık aşamasında, bunları iste
dikleri şekilde ayarladıkları yaygın söylen
tiler arasındadır. Elektronik makineleri ça
lıştıran ve içindeki programları yönlendi
ren entegre devrelerden birinin çıkanlmasıyla veya mekanik aletlerde körtapa de
nilen dolgu maddeleri ile cihazların öde
diği para miktarları değiştirilebiliyor. Bu
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da devletin, turizmi teşvik amacıyla açıl
masına izin verip de daha sonra kontrol
süz bıraktığı kumarhanelerde şans arayan
ları psikolojik çöküntüye sürüklemektedir.
Ekonomik güçlükler içinde olan ve
yarma umutla bakamayan insanlar, millî
piyango, at yarışı ve spor-totonun yanı sı
ra makinelerin pençesine düşmektedirler.
Ayrıca, turistik otellerdeki kumar salon
lan, bugün işletmeleri yönünden, amaçlarının tamamen dışına çıkmıştır.
Sayın milletvekilleri, önergede belir
tildiği gibi, Türk Ceza Kanununun kuma
rı yasaklayan hükümleriyle, Turizmi Teş
vik Kanununun turistik amaçlı yerlerde
kumarhaneler kurulmasına izin veren hü
kümleri tam bir keşmekeştir. Rulet, Tilt,
Langırt ve Benzeri Oyun Alet ve Maki
neleri Hakkında Kanun Teklifi, 13.12.1968
tarihinde kabul edilerek kanunlaşmıştır.
1072 sayılı söz konusu kanunda, "Türk
Ceza Kanununun 567 nci maddesinin
kapsamı dışında kalsa bile, umuma mah
sus veya umuma açık yerlerde, her ne ad
altında olursa olsun, kazanç kastı ile oynanmasa dahi, rulet, tilt, langırt ve ben
zeri baht ve talihe bağlı veya maharet is
teyen otomatik, yarı otomatik, el veya
ayakla kullanılan oyun alet veya makine
leriyle benzerlerini bulundurmak veya ça
lıştırmak veya yurda sokmak yahut imal
etmek yasaktır'' denmiş. Ancak, 7470 sa
yılı Türkiye Cumhuriyeti Turizm Banka
sı Kanununun 18 inci maddesi saklı kal
mıştır.
Sayın milletvekilleri, 1982 yılında Tu
rizmi Teşvik Kanununun 19 uncu madde
sinin ikinci fıkrasında "Yabancı pasaport
taşıyanların dışında, kimlerin hangi şart
larla buralara gireceği bakanlıkça
belirlenir" denilerek, merî olan Türk Ce
za Kanununun hükümleri yok sayılmış ve
böylece kanunlara aykırı bir şekilde, Tür
kiye'de kumar teşvik görür hale gelmiş-

T.B.M.M.

B : 28

ken, Bakanlık, nihayet bu illete dur deme
nin zamanı geldiğini idrak ederek bir
kontrol sistemi getirmiştir; ancak bu, ye
tersizdir.
Bu konuda Doğru Yol Partisi Grubu
adına Hatay Milletvekili Sayın Murat
Sökmenoğlu ve arkadaşları tarafından
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı
ğına 9.2.1988 tarihinde sunulan kanun tek
lifi, bugüne kadar görüşülmemiştir.
Grubumuzca verilen kanun teklifinin
bugüne kadar görüşülmemiş olması, sa
nırım, Hükümetin, kumar konusuna cid
diyetle eğilmek istemeyişi şeklinde yorum
lanabilir.
Verdiğimiz kanun teklifimizi, izniniz
le, Yüce Heyetinize gerekçe ve maddele
riyle arz etmek isterim.
"Gerekçe :
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
nun 19 uncu maddesiyle kumar, adeta
Türk vatandaşlarına teşvik unsuru haline
gelmiştir. Giderek büyüyen ve sosyal dram
haline gelen makineli kumar, engellenme
diği takdirde Türkiye Cumhuriyeti vatan
daşlarının dramı son bulmayacaktır.
Dünyanın her yerinde turizmi teşvik
amacıyla bu tip talih oyunlan oynanacak
yerler açılmakta; ancak kendi vatandaşla
rına kısıtlamalar getirmektedir.
Bizde ise, bu sosyal yara giderek bü
yümekte, serbest bırakıldığı için de, ka
panmamaktadır. Amaç, turizmi teşvik ol
duğuna göre, yabancı pasaport taşıyan ki
şilere bu imkânı tanırken, Türkiye Cum
huriyeti vatandaşlarının buralarda oyun
oynamasına imkân tanımamak ne tabiî iş
lemdir.
Esasen Türk Ceza Kanununun 567
ve 568 inci maddelerinde kumar suç sa
yılmış ve cezaî müeyyidelere bağlanmış
tır. Bu teklifle, bu çelişki de ortadan kal
kacaktır.
2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu
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nun 19 uncu Maddesinde Değişiklik Ya
pılmasına Dair Kanun Teklifi
MADDE 1. — 2634 sayılı Turizmi
Teşvik Kanununun 19 uncu maddesinin
(b) fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir :
Bakanlık, belgeli turizm işletmesinin
tamamlayıcı bir bölümü olmak kaydıyla
beceri ve şansa dayanan fiş, jeton veya pa
ra ile bir kasaya karşı oynanan talih oyun
larıyla fiş ve jeton karşılığında şansa bağ
lı olarak para kazandırabilen oyun maki
nesi oynanan mahalleri, yabancı pasaport
hamillerine inhisar etmek üzere tespit ve
buraları işletecek kişilere izin vermek yet
kisine sahiptir. Bu mahallerde ancak ya
bancı pasaport taşıyanlar talih oyunları
oynayabilirler.''
Her ne hikmetse bugüne kadar ver
diğimiz kanun teklifi maalesef görüşülme
miştir.
Sayın milletvekilleri, bu mesele Tu
rizmi Teşvik Kanununa getirilecek bir
madde değişikliği ile çözülemez, hele Kül
tür ve Turizm Bakanlığı tarafından, turis
tik tesislerde faaliyet gösteren bu kumar
hanelerle ilgili yönetmelikte yapılan deği
şikliklerle de halledilemez. Bu tedbirlerle
geniş bir kitlenin kumar illetine kapılma
sı önlenemez.
Turizmi Teşvik Kanunu ile geniş bir
kitle kumara kurban edilmektedir. Özel
likle, eski yönetmelikle kumarhanelerin
motellerde açılmış olması da, Türk vatan
daşlarının bu kumarhanelere girişleripi
kolaylaştırmaktadır. Otellerdeki kumarha
neler Türk vatandaşlarına kesinlikle kapa
tılmalıdır.
Geçimini yurt dışında temin eden
Türklerin girebileceği rulet ve iskambil
oyunlarının oynandığı salonlar açıldıkla
rı takdirde, elektronik makineli ve Türk
lerin de girebileceği bölümlerin olması da
yanlıştır; bu da, sadece turizmin, giderek
349 —

T.B.M.M.

B : 28

kumarhaneciliğin şemsiyesi haline getiril
diğini ispatlamaktadır.
Sayın milletvekilleri, Türkiye'de sırf
kumarhane açmak için otel yapanlar ço
ğalmıştır. Dünyanın en ileri ülkelerinde,
refah düzeyinin çok yüksek olduğu mem
leketlerde bile böylesine bir uygulamaya
rastlamak mümkün değildir. Dünyanın
birçok yerlerinde belirli denetimler altın
da ve belirli tatil yerlerinde açılan kumar
haneler, o yörelere turistin çekilmesini
planlarken, bizde zaten turistin çoğunluk
ta olduğu büyük kentlerde bu kumarha
nelerin tesis edilmesini yadırgamamak da
mümkün değildir. Dünyanın birçok yer
lerinde sırf turist gelsin, şansını denesin
diye kumarhane beldeleri varken, biz ak
sine turistik beldelerde birtakım insanla
rın zengin olmasına yarayan uygulamalar
da ısrar ediyoruz.
Sayın milletvekilleri, son yıllarda çe
şitli oyun, alet ve makinelerinin salgın ha
linde bütün memlekete yayıldığı malum
larınızdır. Bu durum maalesef, gerek ye
tişkin nesillerimizin, gerek yetişme çağın
da bulunan çocuklarımızın bu gibi eğlen
ce vasıtalarına karşı duydukları aşırı düş
künlüğün sonucudur. Çoğu aile sorumlu
luğu taşıyan ve toplum hayatında belirli
hizmetler görmekle mükellef bulunan bir
takım yetişkinlerin söz konusu oyunların
cazibesi ile işlerini ve vazifelerini ihmal
ederek, vakitlerini ve çoluk çocuklarının
günlük nafakalarını karşılıksız hevesler uğ
runda harcamaları, aile sarsıntılarına,
bedbinliklere, hatta facialara sebebiyet
verme derecesinde büyük bir ehemmiyet
kazanmış bulunmaktadır.
Sayın milletvekilleri, kumar teşviki ile
kolay ve tesadüflere bağlı kazançlann pe
şinde koşmaya alışanların, kendilerine ça
lışma ve irade terbiyesi verme imkânları
ortadan kalkmaktadır. İnsanlarımız bor
ca alışmakta, kötü yollara tevessül etmek-
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tedirler. Sorumluluk duygusundan mah
rum birtakım fırsat düşkünü insanların
zahmetsiz ve kontrolsüz kazançları uğru
na, ekonomimizin sözümona gelişmesi
varsayımı ile sosyal ve normal değerleri
mizin çökmesine ve memleketi yarın ken
dilerine teslim etme durumunda bulundu
ğumuz çocuklarımızın göz göre göre de
jenere olmalarına kimsenin müsamaha
göstermemesi gerekir. Türk Milletinin ge
leceği olan genç nesle yönelmiş bu fiille
Türk Milletinin istikbaline kastetmekten
daha ağır birşey olamaz. Kanaatimize gö
re, bundan daha büyük suç da olamaz;
çünkü yarın yine bu parlamentolara ge
lecek, amme sektörünü işgal edecek, Türk
Milletinin idaresini elinde tutacak, "refah
Türkiyesi" dediğimiz "ileri ve büyük
Türkiye" dediğimiz "hür ve demokrat,
muasır Türkiye'' dediğimiz hale getirecek
olan bu nesillerdir. Biz bu nesilleri koru
mada, himayede, müeyyidelerde zaaf gös
terir, nişlerimizle hareket edersek, yarın
Türk Milletine ve tarihe karşı sorumlu
oluruz.
Sayın milletvekilleri, Anayasamıza
göre, ticaret serbesttir; ama her işte oldu
ğu gibi, ahlak ve adaba aykırı olan faali
yetleri kanun hiçbir zaman himaye etmez;
fakat görülüyor ki, giderek yaygınlaşan ku
marhaneler Türk gençliğini çöküntüye sü
rüklemektedir. •
Millî kültürümüzün özünü ve teme
lini teşkil eden halk kültürümüzde kuma
rın yeri nedir? Bu kültürün devamlılığı
nın sağlanması yeni nesillerin kendisini ta
nımasının ancak örf ve âdetlerimizin asır
ların süzgecinden geçen hayat tecrübele
rini hazmetmesi ve ortak yaşam tarzını benimsemesiyle mümkün olacağı malumla
rınızdır; ancak, inanç, örf ve âdetlerimiz
de kumar yoktur. Üstelik bu illetin devlet
eliyle teşviki dahi düşünülemez.
Sayın milletvekilleri, Türkiye Cum
huriyeti Devleti Türk Milletinin geleceğini
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bütün yönleriyle dikkate almak zorunda
dır. Devletin mutlaka bir ahlak ve eğitim
politikası bulunmalıdır. Millet vicdanını
derinden sarsan kumar gibi bir illetin,
devlet eliyle yaygınlaştırılması yanlıştır.
Her şeyi sadece ticarî açıdan gören bir zih
niyet, millî ahlakın, örf, âdet ve gelenek
lerimizin zedelenmesine sebep olur. İnsa
na ve onun ruhuna önem vermedikçe,
maddî kalkınma yeterli olmayacaktır. Mo
dern insanın yetişmesi gereğine inananlar,
zararlı felsefe ve ideolojilerin önlenmesi
kadar, milletimizi kumar illetinden kurta
rıcı tedbirleri de düşünmek mecburiyetin
dedirler.
Sayın milletvekilleri, Türk - İslam ai
le yapısının özellikleri ve aile terbiyesinin
esaslarını her harekette örnek alan Cum
huriyet Hükümetinin kumar illetine ba
kış açısı niçin değişiktir? İşte bunu da an
lamak mümkün değildir. Devletin aileyi
korumak gayesiyle geliştirdiği politikalar
da, Türk - İslam ailesinin ahlakî ve ma
nevî yapısını dikkate alan ve korumaya ça
lıştığını iddia eden Hükümetin sanki ku
marı teşvik ediyormuş gibi gözüken poli
tikasının araştırılması gereğine ina
nıyoruz.
Sayın milletvekilleri, millî kültürün
korunması, gelişmesi ve tanıtılması yö
nünde çalışmalar yaptıklarını iddia eden
lerin, tek kollu canavar olan kumar ma
kinelerine karşı önlem almayışlarını araş
tırmak için meseleye Yüce Meclisin el koy
ması gerekir. "Yabancı kültürlerin estetik
verimlerinin benimsenmesine ve bunun
sonucu olan millî kültürümüzdeki muh
temel yozlaşmayı?, engel olunacaktır" di
yen zihniyetin, k u m a r makineleri konu
sundaki tutumu şaşırtıcıdır. İşte, bu şaşır
tıcı t u t u m u n her türlü siyasî değerlendir
melerin dışında ele alınarak, meseleye bir
çözüm bulunabilmesini sağlayabilmek ga
yesiyle, Meclis araştırması açılmasını is
tiyoruz.
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M u h t e r e m milletvekilleri, Meclis
araştırması açılsın ki, turizmi teşvik gerek
çesiyle açılan kumarhanelerin Türkiye'de
ki durumları gözler önüne serilsin; "Dev
let kazansın, bu iş ticarî bir iştir" diyen.
zihniyet ortaya çıksın.
M u h t e r e m milletvekilleri, Meclis
araştırması açılsın ki, sosyal dramların
müsebbibi olan şans makinelerinin, diğer
yabancı ülkelerden daha az kontrol edil
diği ve vatandaşları soyan zihniyet ve so
rumlular ortaya çıksın.
Meclis araştırması açılsın ki, gençle
rin dramını sağlayan, kontrolsüz kumar
haneler zincirinin niçin yaygınlaştırıldığı
ortaya çıksın. Psikolojik çöküntüye uğra
yan gençlerimizin sayıları ve durumları
gözler önüne serilsin.
Meclis araştırması açılsın ki, Türki
ye'deki mevcut otel ve motelierdeki ku
marhanelerin faaliyete geçmesinden itiba
ren dönen toplam para mik;arı, bu ku
marhaneleri işletenlerin sağladıkları kâr
lar ve devlete ödedikleri vergi miktarları
meydana çıksın.
M u h t e r e m milletvekilleri, Meclis
araştırması açılsın ki, toplumu kemiren,
ahlak ve kültür yapımıza kadar işleyen ku
mar makinelerinin durumları aydınlığa
kavuşsun.
Türk toplumunun yapısına ters dü
şen ve toplum yapımızda büyük yaralar
açan bu korkunç olay karşısında, geliniz
hep beraber tedbir alalım. Geliniz, Türki
ye'de sinsi bir planla, yavaş yavaş kumar
tutkunu bir kitle meydana getiren bu ola
ya ortak çare bulalım.
Bu olay karşısında insanlarımızın bir
kısmî intihar etmekte, bir kısmı da aklını
kaçırmakta veya suç işleyip, hapse düş
mektedirler.
Bu gerçekler karşısında müşterek bir
tavır almamızın zarurî hale geldiğini ka
bul edelim, bu meseleyi siyasî değerlen
dirmeler dışında ele alalını.
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Sayın Başkan, sayın milletvekilleri;
Türkiye'nin en büyük potansiyellerinden
birisi olan turizmin gelişmesini sağlayacak
tedbirlerin, Türk Milletini, özellikle genç
li grin, kumar salonlarına mahkûm etme
den alınabileceği gerçeğini hatırlayarak,
kumar rezaletine bir çare bulmak gayesiy
le vlecüs araştırması açılmasına siz muh
terem üyelerin müspet şekilde yaklaşaca
ğına inanarak, Yüce Heyetinizi saygıyla
selamlıyorum. (DYP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın
Şaşmaz.
Meclis araştırması önergesi üzerinde
ki öngörüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, önergeyi oylarınıza sunuyo
rum : Meclis araştırması açılmasını kabul
edenler.,,. Etmeyenler... Önerge kabul edil
memiştir.
Saym milletvekilleri, çalışma süremi
zin dolmasına takriben 38 dakika kal
mıştır.
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Gündemin 3 üncü sırasındaki, Ha
tay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu ve arkadaşlarının, Davos toplantı
sından sonra gelişen Türk - Yunan mü
nasebetlerinin açıklığa kavuşturulması
amacıyla vermiş bulunduğu Meclis araş
tırması önergesinin normal şartlarda gö
rüşmesine devam etmemiz gerekir idi; an
cak, Hükümet adına Sayın Dışişleri Ba
kanı bulunmadığı, gruplar adına arkadaş
larımızın hazır olmadığı, siyasî parti grup
larının temayüllerinin, insicamın bozul
maması bakımından da bu konunun tek
birleşimde görüşülmesi gerektiği şeklinde
ki düşünceleri nazarı itibara alınarak,
gündemdeki kanun tasarı ve tekliflerini sı
rasıyla görüşmek ve 23 Kasım 1988 Çar
şamba günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum.
Hepinize iyi akşamlar dilerim.
Kapanma Saati : 18.22

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) YAZILI SORULAR VE CE
Laborant olarak çalışan Halil Fehmi YılVAPLARI
dızbaş isimli bir yurttaşımız "8 bin işçiye
1, —~ Adana Milletvekili Cüneyt Ca*wer'
hizmet veren Erdemir Hastanesinde" tah
in, Karadeniz EreğUsi Erahmr Hastanesinde, tahlü
lile gelen kan ve idrarları lavaboya döküp
ipin verilen kan ve idrarların lavaboya döküldüğü,
ezbere rapor yazdıklarını açıklamıştı. Ha
bu nedenle de yanlış rapor verüiiği iddiasına iliş
lil Fehmi Yıldızbaş isimli laborant "Böy
kin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yırdan Bakam Ni
lesine yüzlerce rapor yazıldığına tanık ol
hat Kiiapçt'nm yazdı cevabı (7/305)
dum. Örneğin karaciğer fonksiyon testle
rinde spektro cihazında okunan değeri
Türkiye Büyük Millet Meclisi
skalaya uygulamak gerektiği halde, skala
Başkanlığına
hazırlamaya üşenilir ve kafadan atılarak
Aşağıdaki sorularımın Sağlık ve Sos
rapor yazılırdı. Birgün İlhamı adında ha
yal Yardım Bakanı Nihat Kitapçı tarafın
mile bir kadın geldi. Kanda üreye bakıla
dan yazılı olarak yanıtlanmasını saygıla
caktı. Şef gelince kâğıda baktı, kâğıtta İlrımla talep ederim.
hami adını görünce hastayı erkek sandı ve
7.10.1988
"Ben bu İlhami'yi tanırım, birşeyi yok
Cüneyt Canver
tur keratanın'' dedi ve kanı lavaboya dö
Adana
Mesleği Biyokimya teknisyeni olan ve
küp normal ölçülere uygun bir rapor yaz
Yüksek İhtisas Hastanesinde ve Karade
dı.' ' Yine bir gün bir hastaya verilen ra
niz Ereğlisindeki Erdemir Hastanesinde
por üzerine, hasta safra kesesi alınmak
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ilgide kayıtlı yazınız ekinde gönderi
üzere ameliyata sokuldu. Operatör ame
len Adana Milletvekili Sn. Cüneyt Canliyatı yapınca görmüş A sa-ra keseni pırıl
pırıl, hiçbir hastalığı yok. 3o Ara anla.*,.-,-- ver tarafından Bakanlığıma yöneltilen Ka
radeniz Ereğlisi Erdemir Hastanesinde,
gına göre kol kırılır yen içinde k-iiıv diye
Mhîil için verilen kan ve idrarlann lava
rek, hastanın sapasağlam safra kesesini
boya döküldüğü, bu nedenle de yanlış ra
almış.
por verildiği iddiasına ilişkin yazılı soru
1. Sayın Bakan, laborantın bu iti
önergesi cevaba ilişikte sunulmuştur.
rafları üzerinde Erdemir Hastanesinde bir
Bilgilerinize arz ederim.
soruşturma başlattınız mı? Başlattınız; ise
soruşturma hangi aşamaya ulaşmış ve so
Nihat Kitapçı
nuçlar alınmış mıdır?
Sağlık ve Sosyal Yardım
2. Eğer bir soruşturma başlatılma
Bakanı
mış ise nedenini açıklar mısınız? İnsan
Adana Milletvekili Sn.
sağlığı, vatandaşın sağlığı bu kadar ucuz
Cüneyt Canver'in Yazılı Soru
mu?
Önergesi Cevabı
3. Sayın Bakan, Erdemir Hastane
sinde yanlış rapor üzerine bir hastanın
Cevabımız :
sağlam safra kesesini, raporu yazardan
2219 sayılı Hususi Hastaneler Kanu
suçlu çıkarmamak için alan doktorun adı
nunun
2 nci maddesinde "Kendi kanun
nedir? Hakkında herhangi bir işlem yapıl
larına
ve
nizamname ve şartnamelerine
mış mıdır?
göre
hususi
şirketler ve müteahhitler ve
4. İtiraflarda bulunan Erdemir
fabrikalar
ve
ticaret, ziraat, sanat ve naHastanesi eski laborantı Halil Fehmi Yılfia işlerinde çok işçi çalıştıran şahıslar,
dızbaş'm ifadesine bugüne dek başvurulamele birlikleri ve bu gibi diğer şahıslar
du mu? Vuruldu ise sonuçları, vurulma
ve teşekküller tarafından kendi işçilerinin
dı ise nedenini açıklar mısınız?
ve işlerinde kullandıklan adamlannın has
5. Sayın Bakan, yanlış raporla alı
talıklarını
tedavi ve sağlıklarını korumak
nan sizin veya yakınlarınızdan birinin saf
için
açılacak
hastane, revir ve diğer sağ
ra kesesi olsa idi, üstelik doktor bunu bile
lık
yurtlan
bu
kanunun hükümlerine bağlı
bile ama raporu yazanlara ayıp olmasın
olmayıp
bunların
açılma ve kapanma şart
diye yapsa idi siz ne yapardınız? Lütfen
lan
kendi
kanun
ve nizamname ve tali
vatandaş adına onu yapın.
matnamelerine göre yapılır. Bunlann açılT.C.
malannda, bağlı oldukları teşekküller ta
Sağlık ve Sosyal Yardım
rafından bir beyanname ile Sıhhat ve İç
Bakanlığı
timai Muavenet Vekaletine bildirilir."
Hukuk Müşavirliği
hükmü yeralmıştır. Erdemir Hastanesi
21 . 11 . 1988
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
Sayı : HM 9239/1644
nın hastanesi olup açıkladığımız hüküm
uyannea
Bakanlığımca diğer özel hasta
Türkiye Büyük Millet Meclisi
nelerde olduğu gibi teftiş ve denetime ta
Başkanlığına
bi olmayıp tamamen Ereğli Demir ve Çe
İlgi : a) 12.10.1988 tarih ve Kan.
lik Fabrikalan T.A.Ş.'nın denetiminde ve
Kar. Md. 7/305-1434/07351 sayılı,
onun mevzuatına göre işlem görmektedir.
b) 2.11.1988 tarih ve Kan. Kar. Md.
14 yataklı, revir mahiyetinde olan hasta
7/305-1434/07351 sayılı yazılannız.
nede genel cerrahi uzmanı ve ameliyatha-
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ne bulunmamaktadır. Genel cerrahi uz
manı ve ameliyathanesi bulunmayan bu
hastanede ise yanlış ameliyat yapıldığı id
diasının doğru olamayacağı açıktır.
Diğer taraftan tahlil için alınan kan
ve idrarların dökülüp ezbere rapor yazıl
dığı iddia edilmekte olup yapılan araştır
mada tahlillerin yapılır yapılmaz verilme
sinin esas olması nedeniyle çoğu kez tet
kiklerin hasta veya yakınının gözü önün
de yapılmakta olduğu;
Testlerin sonucunda spektrofotometrede okunan değerin skalaya tatbik edil
meden yazılmasında ise kullanılan test
materyali için skala hazırlamaya gerek kal
madığı zira kutu içindeki prospektüslerde skala değerlerinin hazırlanmış olarak
bulunduğu anlaşılmıştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
(Genel Sekreterliğine)
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi
Başkanlığı)
İlgi :
26.10.1988
gün
3361-25217/36932 sayılı yazımız.

ve

Ç o r u m Osmancık yolu üzerindeki
Hazine arazilerinde kurulmuş olan tuğla
fabrikalarının arsalarından herhangi bir
bedel alınıp alınmadığı, alınmış ise mik
tarlarının bildirilmesini içeren, Ç o r u m
Milletvekili Sn. Rıza Ilıman tarafından ve
rilen yazılı soru önergesi üzerine yapılan
inceleme sonucu :
Adı geçen ilçede faaliyet gösteren 14
adet tuğla fabrikasının, bir kısmının Os
mancık Belediyesinin mülkiyetinde bulu
2, — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın,
Çorum - Osmancık yolu üzerindeki Hazine arazi nan taşmmazmallar üzerinde, bir kısmı
lerinde kundmuş olan tuğla fabrikalarından arsa nın ise kendi mülkiyetinde bulunan taşm
parası alınıp alınmadığına ilişkin sorusu ve Mali mazmallar üzerinde kurulduğu, Hazine
nin özel mülkiyetindeki taşmmazmallar
ye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoüzerinde
bulunmadıkları anlaşılmıştır.
çin'in yazılı cevabı (7/320)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve
G ü m r ü k Bakanlığından yazılı olarak ce
vaplandırılmasına yardımlarınızı saygıla
rımla arz ederim.
12.10.1988
Rıza Ihman
Çorum
1. Osmancık İlçesindeki Ç o r u m Osmancık yolu üzerindeki tuğla fabrika
ları Hazine arazisi üzerine kurulmuştur.
Bunlar yıllardır çalışmaktadır.
Bu fabrika arsalarından para alınmış
mıdır, alınan miktarlar ne kadardır?
T.C.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Millî Emlak Genel
Müdürlüğü
17.11.1988
Sayı : 7. Şb. 336125217-39855

Ancak, ilçenin Çiftlikler Mahallesi,
Kavşak mevkiinde bulunan Hazinenin
özel mülkiyetindeki 243 ada, 2 parsel no.
lu, 919 974 m 2 yüzölçümlü taşınmazmalm 30 000 m 2 lik kısmı, fabrikaların ham
madde ihtiyacını karşılamak amacıyla, 13
fabrikaya 21.4.1986 tarihinden itibaren 3
yıl, 1 fabrikaya ise 1 yıl müddetle ayrı ay
rı yıllık 150 000.— T L . kira bedeli üzerin
den kiraya verilmiştir.
Söz konusu taşınmazmal kira döne
mi sonunda yeniden tespit ve takdir edi
lecek tahmini kira bedeli üzerinden kira
ya verilmek üzere 2886 sayılı Yasanın 45
inci maddesine göre ihale edilecektir.
Arz ederim,
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin
Maliye ve G ü m r ü k Bakanı
3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'in, ithal çöp ve sanayi atığı ithal ederek çevre-
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kirlenmesine neden olduğu iddia edilen bir firma temiz Firması bugüne kadar hangi mal
hakkında ne gibi işlemler yapüdığtna ilişkin Baş ları nereye ithal yada ihraç etmiştir?
bakandan sorusu ve Devlet Bakam Adnan Kahve4. Büyüktemiz Firmasının yetkilileri
ci'nin yazdı cevabi (7/346)
hakkında bugüne kadar ne gibi işlemler

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Ozal tarafından yazılı olarak
cevaplandırılması için gereğinin yapılma
sını arz ederim.
Saygılarımla.
V

Fikri Sağlar
İçel
Petersberg adlı gemi ile gelen radyo
aktif içeren yük, insan ve doğayı tehdit
edercesine 10 milyon insan yaşayan İstan
bul'un göbeğinde durmaktadır.
1. İnsan ve doğayı tehdit eden ve kı
saca çevre kirliliği diye adlandırılan çağı
mızın önemli sorunu olan bu olguya kar
şı ne gibi tedbirler alınmıştır? Diğer ülke
ler tarifsiz bir ciddiyetle kendileri için teh
likeli olan çevre kirliliğini önleyici tedbir
alırken iktidarınız ne gibi önlemler al
maktadır?
2. Son zamanda ülkemiz gelişmiş
ülkelerin çöplüğü, kirletilecek alanı olarak
görülmektedir. Bugüne kadar iktidannızca
bilinen çevreyi kirletici olaylar nelerdir ve
bu olaylarla ilgili neler yapılmıştır?
3. 6 aydır yılan hikayesine dönen
Petersberg gemisi ile ilgili sorun bugüne
kadar neden çözülmemiştir? Sanayi kumu
adı altında radyoaktiviten atık getiren Büyüktemiz Firmasının böyle yükleri getir
mek için yetki belgesi var mıdır? Yoksa na
sıl ithal yetkisi verilmiştir?
Büyüktemiz Firması daha önce Tav
şanlı Belediyesine ithal çöp, Karadeniz
Ereğlisi'ne de "Al Kara Meh" isimli ge
mi ile demirtozu adı altında zehirli sana
yi atığı getirdiği bilinmekte miydi? Büyük

yapılmıştır? Büyüktemiz Firmasının arka
sında yönlendiren Hava Üsteğmen Meh
met Büyüktemiz olduğu söylenmektedir.
Bu kişi ile ilgili ne yapılmıştır? Askerden
tard edilmesinin asıl gerekçesi nedir? Ne
den Cumhuriyet Savcılığınca bugüne ka
dar hakkında bir işlem yapılmamıştır? Bü
rokratik kademede bu tür ilişkileri koru
yanlar olduğu iddiasına karşın ne yapmak
tasınız?
5. Büyüktemiz Firmasının getirdiği
yükü taşıyan Petersberg gemisindeki 1 176
tonluk radyoaktiviteli yük ne olacaktır? Bu
sorunu çözmek istiyor musunuz? Nasıl çö
zeceksiniz? Çevreyi tehdit eden bu olay ne
zaman bitecektir? Başkaları değil, yetki
lileri de bilinçsizce çevreyi kirletiyorlar.
Adana Belediyesinin acımasızca katletti
ği ve kentin çöplerinin döküldüğü Merkez
Hadıllı Köyünün sakinlerinin müracaat
ları ile ilgili ne yapılmıştır?
Seyhan Nehri boyunca Köye çok ya
kın bir yere dökülen bu çöpler binlerce in
sanın hayatını tehdit etmektedir. Ne gibi
önlem alınmasını düşünmektesiniz?
6. Çevre kirlenmesinde ön sıralarda
yer alan Mersin ve Taşucu ile ilgili çevre
koruyucu bir önlem programınız var mı?
Nelerdir? Bugüne kadar ne gibi işlemler
yapılmıştır?
TC.
Devlet Bakanlığı
Sayı : 03-7/4-062-002

22.11.1988

Konu : Yazılı Soru Önergesi
TBMM Başkanlığına
İlgi : a) TBMM Başkanlığının
2.11.1988 tarih ve 7/346-1568/07759 sayılı
yazısı.
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b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün
9.U.İ988 tarih ve 07/106-473/04968 sayılı
yazısı.
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'in Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan ilgi (a) yazı eki so
ru önergesi cevapları ilişikte gönderil
miştir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Adnan Kahveci
Devlet Bakanı
1 ve 2 Soruların Cevabı :
Ülkemizde genellikle hızlı nüfus ar
tışı ile birlikte görülen sağlıksız şehirleş
me ve hızlı ekonomik gelişme arzusunun
meydana getirdiği endüstrileşme süreci, is
tenmeyen, ancak giderek boyudan artan
hava, su, toprak kirlenmeleri ile gürültü
ve erozyon gibi problemleri de beraberin
de getirmiştir.
1970 li yıllara kadar değişik şekiller
de yorumlanan bu problemler, 1970 li yıl
larda çevre kavramı içerisinde düşünülme
ye başlanmış ve problemlerin toplu bir
yaklaşımla çözülebileceği benimsenmiştir.
Bu yaklaşımdan harekede ve birbiriy
le bağlantılı çalışmaların koordineli olarak
yürütülmesi gereği ülkemizde yeni bir teş
kilat yapısını gerçekleştirmiştir.
Bugün, Çevre Genel Müdürlüğü şek
linde teşkilatlanan çevre ile ilgili kurulu
şumuz merkezi idare kuruluşları, mahal
lî idareler araştırma kurumları ve gönül
lü kuruluşlarla İşbirliğine dayak koordineli
çalışmalarını sürdürmektedir.
Bu çerçevede ülkemiz çevre politika
sı, kalkınma hedefleri ile çelişmeyen bir
kirlilik giderimine öncelik vermekte, öte
yandan çevrenin korunması ve geliştiril
mesine yönelik stratejileri, uzun vadede
belirlemeyi amaçlamaktadır.
Gelişmiş ya da gelişmekte olan her
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ülkede olduğu gibi, çevre sorunlarının ge
tirebileceği sonuçlar ülkemizce de gecikil
meksizin geniş kapsamlı yasal düzenleme
lerin yapılmasını zorunlu kılmaktadır. Sü
ratle kalkınmakta olan ülkemizde kalkın
ma süreci içindeki başka ülkelerde de ol
duğu gibi birçok çevre sorunu henüz çözülmezlik sınırına varmış değildir. Bu ba
kımdan, çevre sorunlarının önlenmesi ve
giderilmesi amacıyla yapılacak yasal dü
zenlemeler, çevre ile uyumlu ve dengeli bir
kalkınma sürecinin oluşmasını sağlıyabilecek, böylece, bir kısım ileri endüstri ül
kelerinde ortaya çıkan ve tabiatın onarılmaz biçimde tahribine yol açan veya gi
derilmesi çok pahalıya mal olan birtakım
olumsuz gelişmelerin önlenmesini sağltyabilecektir. Böylelikle de ülkemiz, doğal
kaynaklarını daha akılcı biçimde kullana
bilme, ekonomik kalkınmasını doğal den
geyi koruyarak gerçekleştirebilme şansını
değerlendirebilecektir.
Ülkemizdeki çevre ile ilgili yasal dü
zenlemelerden ilki olan Çevre Kanunu
çevre kirlenmelerinin önlenmesi ve gide
rilmesine yönelik esaslan belirlemekte, di
ğer yandan arazinin ve doğal kaynaklann
en uygun şekilde kullanılması ve korun
masına ilişkin esaslan da düzenlemektedir.
Bugün Türkiye'de şehirli nüfusun
yüzde 40'11 000 000 ve üzerindeki nüfuslu
şehirlerde yaşamaktadır. Bunu yüzde 26.4
ile 100 000 - 500 000 nüfuslu şehirler Ele
mektedir. Marmara bölgesi 8.6 milyon şe
hirli nüfus ile Türkiye şehirli nüfusunun
yüzde 34'ünü banndırmaktadır. Bu böl
geyi yüzde 21 ile İç Anadolu ve yüzde 13
ile Ege bölgeleri izlemektedir.
Görüldüğü gibi şehirleşme hızlı bir
gelişme göstermekte ve ekonomik gelişme
ile paralellik taşımaktadır.
Son yıllarda büyük şehirlerde çevre
kirlenmesinden doğan, Haliç ve izmir
Körfezinin temizlenmesi gibi yüksek meb-
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lağlar gerektiren projeler ve arıtma tesis
leri gibi ileri teknoloji gerektiren ihtiyaç
lar artmaya başlamıştır. Bu konularda ge
rekli kaynakların sağlanması için kredi te
mini yollanna da başvurulmuştur. Buna
örnek Çukurova yöresinde yürütülen Çu
kurova Büyükşehir Gelişme Projesidir. İz
mir Büyükşehir Belediyesi tarafından şe
hir içmesuvu ve kanalizasyonu ile körfe
zin temizlenmesi sorunları yine dış kay
naklı kredi katkısıyla çözülmeye çalışıl
maktadır. İstanbul Büyükşehir Bcledi>*.si de kanalizasyon, Halic'in temizlenme
si ve Haliç çevresindeki kirletici sanayile
rin başka yerlere nakli konularında önemli
adımlar atmıştır.
Ankara şehrinin hava kirliliğinin
azaltılması için acil, geçici ve sürekli ola
rak belirlenen programlar çerçevesinde ça
lışmalar sürdürülmektedir.
Ankara'da ısınmadan kaynaklanan
kirliliğin azaltılması amacıyla kömür ithal
edilmektedir. Aynca yurt içi kaynaklardan
sağlanan kok ve briket kömürleri ile tak
viye yapılmaktadır. Sıvı yakıtlı binalarda
ise özel kalorifer yakıtı kullanılmaktadır.
Bu uygulama ile hava kirliliğinde % 45
dolaylarında azalma görülmüştür.
Bu önlemlerin yanıstra SSCB'den it
hal edilen doğal gazın ısınma amacıyla
kullanımı için yapılan çalışmalar sonuç
landırılmıştır. Ankara Büyükşehir Beledi
yesi de Ankara'da doğal gaza ilişkin şebe
ke tesisi çalışmaları sürdürmektedir.
Taşıtlardan kaynaklanan hava kirli
liğini azaltmak amacıyla normal benzinin
litresindeki kurşun miktarı 0.40 gr. dan
0.15 gr.'a, süper benzindeki kurşun mik
tarı 0.80 gr.'dan 0.40 gr.'a düşürülmüştür.
Bu değerler Avrupa standartlarına eşde
ğerdir. Üretilen benzin ATAŞ ve TÜPRAŞ
rafinerilerinde 1.6.1988 tarihinden Orta
Anadolu Rafinerisinde de 1.10.1988 tari
hinden itibaren piyasaya sürülmüştür.
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Motorlu araçlardan kaynaklanan
emisyonların ölçümleri ve kontrolleri ile
ilgili olarak 2918 sayılı Karayolları Trafik
Kanunu gereğince muayene istasyonları
nın kurulması ve işletilmesi Karayolları
Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bunun
la ilgili yönetmelik yayımlanmıştır.
Çevre faktörü, kamu kuruluşlarının
uygulamalarında sürekli olarak dikkate
alınmakta, gelişmeler izlenip değerlendi
rilmekte v? çözüm önerileri geliştiril
mektedir.
2872 sayılı Çevre Kanununun öngör
düğü yönetmeliklerin tamamının yürür
lüğe konulmasına çalışılmaktadır.
Arazi kullanımı ve yatırım kararla
rında çevre kriteri, planlama aşamasından
başlayarak her kademede dikkate alınacak
şekilde ilgili mevzuatta gerekli değişiklik
ler yapılması çalışmaları devam et
mektedir.
Sanayinin düzenli yerleşmesi için kü
çük sanayi sitesi ve organize sanayi böl
geleri teşvik edilmektedir.
Nazım planları, imar planları hazır
lanır ve uygulanırken, özellikle gelişme
merkezleri ve anakentlerde hızlı yapılaş
manın yok etmek eğiliminde olduğu yeşil
alanların yeterli miktarda sağlanması, mu
hafazası ve yeni iskâna açılacak bölgeler
de yeşil kuşak rekreasyon alanlarının te
minine dikkat edilmektedir.
İmar Kanunu ile Mahallî İdareler
Kanunlarının uygulanması sırasında tabiî
çevre kadar mühim olan tarihî dokunun
bozulmasını önlemek için, mahallî idare
ler ve mülkî amirlikler kamu ve özel yatı
rımlar yapılırken tarihî dokunun korun
ması konusunda azamî itina gösteril
mektedir.
Başbakanlık Çevre Genel Müdürlü
ğü koordinatörlüğünde Başbakanlık De
niz İşleri Başkanlığı, Ulaştırma Bakanlığı
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Deniz ve Liman İşleri Daire Başkanlığı,
T O D D ve Türkiye Deniz İşletmeleri Ge
nel Müdürlükleri, Sahil Güvenlik Komu
tanlığı, H u d u t ve Sahiller Genel M ü d ü r 
lüğü denizlerin gemiler tarafından kirlen
mesini önlemekle ilgili ulusal ve uluslara
rası mevzuatın etkili uygulanmasını sağ
lamak üzere çalışmalar yapılmaktadır.
Kirletici sanayilerden ekonomik öm
rünü dolduran tesislerin yer ve teknoloji
değişikliği alternatiflerini de dikkate alan
bir master plan çalışması yapılmaktadır.
Nükleer kazalara karşı 1986 da baş
latılan Erken Uyan Sisteminin kurulup fa
aliyete geçirilmesi çalışmalarına devam
edilmektedir.
istanbul Kilyos - K a r a b u r u n arasın
daki kömür ocaklarının çevreye yaptığı
mevcut tahribatı giderici tedbirlerin alın
ması, bu alandaki kömür işletmelerinin
bundan sonra çevrenin tahribine karşı her
türlü tedbiri almalarının sağlanması çalış
maları yapılmaktadır.
Yasa dışı yollardan Türkiye'ye soku
lan veya ithal yoluyla getirilen tehlikeli vz
zararlı maddelerin, izlenmesi, denetimi,
imhası depolanması ve uzaklaştırılması
için gerekli tedbirler alınmaktadır.
3 ve 5 inci Soruların Cevabı :
Petersberg gemisinin içeriği olan özel
atık, genel ad altında sınıflandırılabilen
radyasyonlu inşaat artıkları Avusturya'dan
toplanmış ve yine bu ülkeden İsviçreli bir
firma aracılığıyla bedel ödenerek Büyüktemiz Firmasına satılmıştır. Nakliye için
M S Petersberg adlı Alman bandıralı bir
gemi kullanılarak 18 - 23 Mayıs tarihle
rinde İzmit'e gelmiştir. Gemiden alınan
örnekler sonucu radyoaktivite tespit edi
lerek yükünün boşaltılmasına izin veril
memiştir.
Türk makamlarının talimatı üzerine
İzmit Limanını 29.6.1988 tarihinde terk
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etmiş, Tuna üzerinden yeniden Viyana'ya dönme teşebbüsü, yükün radyoaktifi
olduğu nedeniyle gerçekleşememiştir.
Romenlerin izin vermemesi üzerine
gemi Karadeniz'de beklemeye başlamış,
ancak sürenin uzaması nedeniyle gemide
bulunan personel ihtiyaçlarının giderilme
si ve tahliyesi için tekrar İstanbul limanı
na demirlemiştir. Bu arada Petersberg ge
misinde Çevre Genel Müdürlüğü, TÜBİ
TAK, TAEK ve Deniz İşleri Başkanhği
yetkililerince gerekli incelemeler yapıl
mıştır.
1340 ton kapasiteli Federal Alman
bayraklı geminin yükü konşimentoda be
lirtildiği gibi tehlikesiz sanayi kumu olma
yıp çeşitli organik maddeler de içeren atık
lar olduğu gemide inceleme yapan teknik
heyet ve T Ü B İ T A K Gebze Araştırma
Enstitüsünce de tespit edilmiştir.
Gemi yükünün radyoaktivitesinin
ç^vre için tehlike içerecek düzeyde olma
masına rağmen yükünün atık tanımına
girmesi ile sahte beyan yapılması neden
leriyle Türkiye'ye kabulüne müsaade edil
memiştir. Bilindiği üzere Çevre Kanunun
da yapılan son değişiklikle çöp ve atıkla
rın yurt dışmdan getirilmesi ile çevrenin
tahribi yasaklanmıştır.
Bu çerçeve içinde ülkemizi terk etme
si'için Dışişleri Bakanlığınca gereken gi
rişimlere devam edilmiştir, Akdeniz'e açı
larak diğer ülkelere geçmesine müsaade
edileceği bildirilerek gelişmeler izlenme
ye devam edilmiştir.
Ancak, daha sonra 4.10.1988 tarihin
de Karadeniz'deki fırtına, gemideki arı
za ve geminin nehir gemisi olarak açık de
nizlerde seyredemeyeceği nedenleri ile İs
tanbul Boğazından giriş yapmıştır. İnsa
nî nedenlerle ve Federal Alman makam
larıyla yapılan görüşmeler neticeleninceye kadar bu d u r u m a izin verilmiştir.
Dışişleri Bakanlığının sürdürdüğü et
kin politika sonucu Petersberg 4 Kasım
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1988 tarihinde karasularımızdan ayrıl
mıştır.
Bu konu genelinde çalışmalar yapı
larak Petersberg ve benzeri olaylarla kar
şılaşmamak için gereken önlemlerin alın
ması konusunda Bakanlık ve diğer ilgili
makamlar hassasiyetle durmaktadır.
Tehlikeli ve zararlı maddelerin ulus
lararası taşımmma ilişkin O E C D ve
U N E P tarafından hazırlanmakta olan
konvansiyonun tamamlanmayıp imzaya
açılmamış olması sorunun çözümünü zor
laştırmıştır. Uluslararası ve Türkiye huku
ku çerçevesinde diplomatik yollarla çözü
mü bu açıdan zaman almıştır.
Adana Büyükşehir Belediyesi çöple
rinin atıldığı yer, önceden kum, çakıl ocak
ları olarak kullanılmış geçirmesiz bir ta
bana oturulmuş bir alandır. Çöpler bura
da depolanırken ilaçlandırmak suretiyle
mikroptan arındırıldıktan sonra üstü ör
tülerek bertaraf edilmektedir. Eğimli ara
zide meydana gelebilecek suyun su kay
naklarına ulaşması ise geçirimsiz bendler
oluşturulmak suretiyle önlenmektedir.
Bir kısım çöp ise yakıldıktan sonra
depolanmaktadır. Adana bölgesindeki
çöplerin % 50'den fazlası sebze-meyve
atıklarından oluşmaktadır.
Belediyenin uzun vadeli planının ilk
diliminin uygulanmasına 18 ay içinde baş
lanacaktır. Bu konuda Belçika, isviçre fir
maları ile yap-işlet-devret modeli ile ön
anlaşma yapılmıştır. Buna göre biogaz,
elektrik enerjisi ve kompost kombinasyo
nu içinde üretim yapacak şehrin kuzeyi,
güneyi ve doğusunda üç bölümden oluşan
yılda 910 bin ton kapasiteli çağdaş çöp im
ha tesisin etüdleri tamamlanmak üzeredir.
Buradan metan gazı ve elektrik üretilecek,
elektrik enerjisinin % 50 si tesisi çalıştır
mak % 50 si de ulusal elektrik sistemine
bağlanması planlanmıştır.
4 üncü Sorunun Cevabı :
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Bu soruların muhatabı T.C. Kütah
ya Savcılığı'dır. Bir başka Soruşturma da
Hazine Dış Ticaret Müsteşarlığı kontrolörlerince yürütülmektedir.
6 ncı Sorunun Cevabı :
Ülkemizde sanayiden kaynaklanan
çevre kirliliği görülen bölgelerimizden biri
de Mersin - Adana sahil bandıdır. Mer
sin Taşucu bandı ise sanayiden ziyade tu
ristik tesislerden kaynaklanan evsel atık
lar oluşturmaktadır. Mersin ve çevresin
de, ülkemiz için önemli olan gübre, soda,
krom, tekstil, çimento, cam, v.s. sanayile
ri bulunmaktadır. Endüstri tesislerinin
çevreye yaptıkları olumsuz etkilerin gide
rilmesi için yürürlüğe girmiş bulunan Ha
va Kalitesinin Korunması Yönetmeliği ile
Su Kirliliğini Kontrol Yönetmelikleri ge
reğince emisyon izin belgesi ile deşarj izin
belgesini almaları gerekmektedir. Bununla
ilgili, olarak ilgili başvuru belgeleriyle bir
likte II Sağlık ve Sosyal Yardım M ü d ü r 
lüğüne başvurmaları gerekmektedir. Böy
lece bu tesislerin eksiklikleri ve arıtma ih
tiyaçları ortaya çıkabilmektedir.
4. —Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğ•lu 'nun, Toplu Konut ve Kamu Ortakltğt Destekle
me Fonundan 1988 yûında Trabzon Belediyesine
ne kadar para verildiğine ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Adnan Kahveci'nin yazılı
cevabı (7/348)
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sa
yın Turgut Özal tarafından yazılı olarak
cevaplandırılmasını arz ederim.
27.10.1988
Ayhan Arifağaoğlu
Artvin
1. 1988 yılında Trabzon Belediyesine
Toplu Konut ve K a m u Ortaklığı Destek
leme Fonundan ne kadar para verilmiştir?
2. Verilen bu para Trabzon Belediye
since nereye kullanılmıştır?

T.B.M.M.

B : 28

22 . 11 . 1988

T.C.
Devlet Bakanlığı
2.11.1988
Sayı : 03-7/4-058-002
Konu : Yazılı Soru Önergesi.
TBMM Başkanlığına
İlgi : a) TBMM Başkanlığının
2.11.1988 tarih ve 7/348-1596/0710 sayılı
yazısı.
b) Başbakanlık K. K. Gn. Md. nün
9.11.1988 tarih ve 07/106-472/04969 sayılı
yazısı.
Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği
ancak, kendileri adına tarafımca cevaplan
dırılması tensip olunan ilgi (a) yazı eki so
ru önergesi cevabı ilişikte gönderilmiştir.
Bilgilerini ve gereğini arz ederim.
Adnan Kahveci
Devlet Bakanı

O : 1

Artvin Milletvekili Sayın
Ayhan Arifağaoğlu'nun Yazıl» Soru
Önergesi Cevabı
— Ekonomik İşler Yüksek Koordi
nasyon Kurulunun 16.1.1986 tarih ve 86/1
sayılı Kararına göre, Trabzon Belediyesi
ne Toplu Konut Mahallinin Kamulaştırıl
ması için Geliştirme ve Destekleme Fonunundan bir milyar; aynı mahallin altyapı
işleri için (yol, su, elektrik, kanalizasyon)
216 milyon lira tahsisen kullandırılmıştır.
— Yüksek Planlama Kurulunun
23.5.1988 tarih ve 88/45 sayılı Kararı ile
anılan Belediyeye, söz konusu Toplu Ko
nut Mahallinin kamulaştırmasının ikma
li için aynı fondan İller Bankası eliyle kul
landırılmak üzere 359 958 610,— TL. lık
ilave flnans sağlanmıştır.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi

GÜNDEMI
28 İNCİ BIRLEŞİM
22 . 11 . 1988 Salı
Saat : 15.00
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
1
maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/22)
SUNUŞLARI
3. — Hatay Milletvekili Mustafa
1. — Meclis Arttırması Önergeleri.
Murat
SÖkmenoğlu ve 40 arkadaşının,
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi ve
DAVOS
toplantısından sonra gelişen
Sayıştay Başkanlığının 1987 Malî Yılı
Türk - Yunan münasebetlerinin açıklığa
Kesinhesabına İlişkin Türkiye Büyük
kavuşturulması amacıyla Anayasanın 98
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
misyonu Raporu (5/40) (S. Sayısı : 94)
deleri
uyarınca bir Meclis araştırması
(Dağıtma tarihi : 16.11.1988)
açılmasına ilişkin önergesi (10/23)
2
4. — İçel Milletvekili M. Istemihan
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK
Talay ve 22 arkadaşının, üniversite so
İŞLER
runlarının ve gençlik hareketlerinin ne
denlerini ve bu konuda alınması gerekli
3
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
SEÇİM
sanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü
4
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/24)
5. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
5
36 arkadaşının, ilaç fiyatlarına sık sık ya
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS
pılan zamların nedenini tespit etmek ve
ARAŞTIRMASI YAPILMASINA
konuya çözüm getirmek amacıyla Anaya
DAİR ÖNGÖRÜŞMELER
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
1. — Denizli Milletvekili Adnan
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
Kerkin ve 20 arkadaşının, millî eğitimin
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/25)
içinde bulunduğu sorunların nedenlerini
6. — İstanbul Milletvekili Yusuf Ke
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98
nan Sönmez ve 18 arkadaşının, İstanbul
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
Hafif Raylı Sistem Projesinin yasalara
leri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
ve kamu yararına aykırı olarak ihale
masına ilişkin önergesi (10/20)
edildiği iddialarını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve
2. — Kocaeli Milletvekili Ömer
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis
Türkçakal ve 42 arkadaşının, talih oyun
araştırması açılmasına ilişkin önergesi
ları işletmelerinin neden olduğu olumsuz
(10/26)
lukları ve Türk toplumunu kumar alış
kanlığından uzaklaştırmak için alınacak
7. — Kocaeli Milletvekili Ömer Türk
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayaçakal ve 31 afkadaşının, demiryollarımı-

zı ülkemizin ekonomik, sosyal ve kültürel
gelişmesinde etkin bir hale getirmek, tüm
ulaştırma sistemimizi birbiriyle uyumlu
ve sağlıklı bir yapıya kavuşturmak için
gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/27)
8. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan ve 21 arkadaşının, Türkiye Cum
huriyeti Devlet Demiryollarınca Güney
Afrika'nın İseor Limited Firmasından sa
tın alman rayların, kusurlu
olmasına
rağmen kullanıldığı iddiasını ve bu ola
yın sorumlularını tespit etmek amacıyla
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/28)
9. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 14 arkadaşının, ülkemizdeki
hayalî ihracat iddialarının boyutlarını, so
nuçlarını ve bu konuda alınması gerekli
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırma
sı açılmasına ilişkin önergesi (10/29)
10. — Ankara Milletvekili Yaşar Yıl
maz ve 20 arkadaşının, Türkiye'ye ithal
edilen hormonlu et, hayvan ve ilaçların
insan sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu
konuda bugüne kadar alman önlemleri
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/30)
11. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
20 arkadaşının, ISDEMİR Müessesesi ile
buna benzer başka iş alanlarındaki çalış
ma koşullarını tespit etmek ve bu konuya
kalıcı bir çözüm getirmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/31)

12. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 17 arkadaşının, 12 Eylül 1980 ta
rihinden bu yana Başbakanlık bütçesine
konulan örtülü ödeneklerin 1050 sayılı
Muhasebei Umumiye Kanununa uygun
olarak sarf edilip edilmediğini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/32)
13. — İzmir Milletvekili Veli Aksoy
ve 40 arkadaşının, tütün tekelinin kal
dırılmasından sonra tütün üretim ve tüıketirniındıekıi gelıişmeleriıru ülkemizde ekooıomik, tıarımısal ve sosyal zararlara ne
den olacağı iddiasını tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 âmeli, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis Araştırması açılmasına ilişiklin
önergesi (10/33)
14. — Samsun Milletvekili Ali Eser
ve 42 arkadaşının, yabancı sigara (ithali
nin Türk tütüncülüğünü ve sigara sanaıyjiıinli çıkmaza soktuğu iddialarını tes
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/34)
15. — Hatay Milletvekili Ali Uyar ve
26 arkadaşının, ilk defa öğretmenliğe ata
nacaklara uygulanan yeterlik sınavındaki
başarı oranının düşük olmasının neden
leri ile soruna kalıcı ve adil bir çözüm
getirilmesi konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri
uyarınca bir genel görüşme açılmasına
ilişkin önergesi (8/6)
16. — Muğla Milletvekili Musa Gökbel ve 45 arkadaşının, emniyet kuvvetle
rince 8.10:1988 tarihinde E - 5 Karayolu
nun Tuzla mevkiinde gerçekleştirilen ope
rasyonla ilgili olarak kamuoyunda olu
şan kuşkuları açıklığa kavuşturmak ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
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ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi
si (10/35)
17. — izmir Milletvekili Birgen Ke
leş ve 42 arkadaşının, pamuk üreticileri
nin sorunları, Avrupa Topluluğuna yapı
lan tekstil ihracatının kısıtlanması ve do
kuma sektöründeki yatırımlar ile izlenen
politikalar konusunda Anayasanın 98 in
ci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/36)
18. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 23 arkadaşının, belediyelerce ya
pılan imar planı düzenleme çalışmaları
nın İmar Kanununa aykırı olduğu iddia
sını ve vatandaşların bu uygulamalardan
kaynaklanan mağduriyetlerini önlemek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/37)
19. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim ve 10 arkadaşının, Para ve Kre
di Kurulunun 88/1 sayılı tebliğinin 43 ün
cü sırasındaki mamuller için yapılacak
ödemelerin yüksek tutulmasının nedenle
rini ve söz konusu tebliğden kimlerin ya
rarlandığını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/38)
20. — Sakarya Milletvekili Mehmet
Gölhan ve 24 arkadaşının, üretime dönük
yatırımların yeniden hızlandırılmasını sağ
lamak ve istihdam imkânlarını geliştirmek
için alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis Araştırması açılmasına ilişkin önerge(10/39)

21. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 14 arkadaşının, buğday üretimin
de gerekli teknoloji ve standardizasyonu
sağlayarak dışa bağımlılıktan kurtulmak
ve buğday üreticilerini güçlendirmek için
kalıcı ve tutarlı bir politika tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, tçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin
önergesi (10/40)
22. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 23 arkadaşının, ülkemizdeki
mevcut kalkınma göstergelerini tespit et
mek ve yeni bir kalkınma politikası be
lirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/41)
23. — Niğde Milletvekili Mahmut
Öztürk ve 18 arkadaşının, personel reji
mi konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir genel görüşme açılmasına iliş
kin önergesi (8/7)
24. — İsparta Milletvekili Ertekin
Durutürk ve 18 arkadaşının, konut so
runu konusunda Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/42)
25. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan ve 42 arkadaşının, cezaevlerin
deki uygultamalar ve cezaevlerinde mey
dana gelen olaylar konusunda Anayasanın
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci madde
leri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi. (8/8)
26. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ ve 14 arkadaşının, küçük esnaf ve sa
natkârların sorunları ve çözüm yolları
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca
bir genel görüşm» açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9)

27. — Adana Milletvekili Orhan §endağ ve 15 arkadaşının, Çukobirlilk ıMe lilgili iddiaları tespit etmek ve bu Birliğin
ülke ekonomisine ve ortaklarıma hizmet
veren bir kuruluş haline getirilmesini sağ
lamak ^amacıyla Anayasanın 98 inoi, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/43)
28. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir ve 18 arkadaşının, sahillerimizin
korunması için gerekli tedbirleri tespit
etmek amacıyla Anayasanın 98 ikici, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/44)
29. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Söıkmanoğlu ve 19 arkadaşının, de
nizcilik sektörünün içinde bulunduğu so
runları ve hu konuda alınması gereklıi
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/45)
30. — Zonguldak Milletvekili Tevfik
Ertüzün ve 16 arkadaşının, hükümetçe
izlenen yabancı sermaye politikasını ik
tisadî, sıiyasî, malî ve teknolojik boyut
larıyla incelemek ve bu konuda alınma
sı gerekli tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişjkin öner
gesi (10/46)
31. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay ve 50 arkadaşının, Olağanüstü
Hal Bölge Valiliği kapsamına giren iller
deki bazı uygulamaların neden olduğu
sorunları ve bu sorunlara getirilecek çö
züm yollarını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/47)

32. — Tekirdağ Milletvekili Eni» Tü
tüncü ve 32 arkadaşının, bankacılık sis
temindeki sorunları ve bu sorunlara ge
tirilecek çözüm yollarım tespit etmek
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir
Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/48)
33. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu ve 27 arkadaşının,
Türk çiftçi ve köylüsünün sorunlarını ve
fbu konuda alınması gerekli tedbirleri tes
pit etmek amacıyla Anayasanm 98 inci,
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri
uyarınca bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/49)
34. — Sivas Milletvekili Ekrem Kan
gal ve 33 arkadaşının, hayvancılığımızın
içinde bulunduğu sorunları ve bu sorun
lara getirilecek çözüm yollarını tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis Araştırması açılmasına
ilişkin önergesi (10/50)

«I
SÖZLÜ SORULAR
1. — Hakkâri Milletvekili Cumhur
Keskin'in, olağanüstü hal ilan edilen iller
de bazı okul binalarının askerî amaçla ya
da karakol olarak kullanıldığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/3)
2. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, işçi, memur ve emekliler ile
dul ve yetimlerinin ekonomik sorunları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/6)
3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, hayalî ihracat yaptığı gerekçesiy
le hakkında dava açılan bir firmaya ver
gi iadesi ödendiği iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/52) (1)

4. — Balıkesir Milletvekili I. önder
Kırlı'nın, Silahlı Kuvvetlerimizin ihtiyacı
olan zırhlı araç ve gereçlerin alımında bir
A.B.D. firmasının tercih edilmesinin ne
denine ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/9)
5. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, olağanüstü hal ilan
edilen illerde ateşli silah ruhsatı almak
için yapılan müracaatlara ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/10)
6. — Denizli Milletvekili Adnan Keskin'in, 1983 - 1987 yıllarında görevleri
ne son verilen, haklarında nakil işlemi
uygulanan ve müfettişlik sınavına tabi tu
tulan öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/15)
7. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, T.C. Ziraat
Bankasınca ziraî kredilerin durduruldu
ğu iddiasına ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/77) (1)
8. — İstanbul Milletvekili Mehmet
Moğultay'ın, kamu konutlarının tahsis
gayesine ve kira bedellerine üişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/20)
9. — Sakarya Milletvekili Ahmet Neidim'in, 1.1.1988 tarihinden bugüne kadar
gerçekleştirilen lastik ayakkabı, bot, çiz
me ve terlik ihracatına ve bu mamuller
için Destekleme ve Fiyat istikrar Fonun
dan yapılan ödemeye ilişkin Başbakandan
»özlü soru önergesi (6/57) (1)
10. — Tunceli Milletvekili Kameı
Genc'in, Anadolu Bankasına yüz milyon
liranın üzerinde borcu bulunup da
31.12.1987 tarihi itibariyle borcunu öde
memiş olan kişi ve kurumlara ve tahsil
edilemeyen banka alacakları hakkında ne
(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uya
rınca sözlü soruya çevrilmiştir.

gibi işlem yapıldığına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/21)
11. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, 3392 saydı Yasa ile kuru
lan ilçelere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/22)
12. — Hatay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nun, 1987 ve 1988 yıllarındaki
taşkınlar nedeniyle Hatay İline bağlı bazı
ilçe ve köylerde zarara uğrayan vatandaş
lara ne gibi yardımlar yapıldığına ve
taşkınların önlenmesi için alınacak ted
birlere ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/23)
13. — tzmir Milletvekili Türkân Akyol'un, günlük bir gazetenin 29.1.1988
tarihli nüshasında yer alan Devlet Bakanı
Cemü Çiçek ile ilgili bir yazıya konu
edilen olaya üişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/25)
14. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, 1987 yılında alınan şeker
pancarı için üreticilere ne zaman ve na
sıl ödeme yapılacağına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/27)
15. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kumarhanelerin
açtığı sosyal yaraları önlemek ve ku
marhaneleri cazip halden çıkarmak için
ne gibi tedbirler alındığına üişkin Kültür
ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/28)
16. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Kanunî Sultan Süleyman
Sergısi'nin Londra'daki açılışının Başba
kanı temsilen eşi Semra özal tarafından
yapılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan
tözlü soru önergesi (6/29)
17. — İzmir Milletvekili Ahmet Ersin'in, sağlık nedeniyle yurt dışına gitmek
isteyip de sakıncalı görüldükleri için pa
saport verilmeyen vatandaşlarımıza iliş-
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kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/30)
18. — Amasya Milletvekili Mehmet
Tahir Köse'nin, İller Bankası 16 ncı Böl
ge Müdürünün
bir müteahhide fazla
ödemede bulunduğu iddiasına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/31)
19. — Eskişehir Milletvekili M. Cev
det Selvi'nin, işçilerin ekonomik ve sos
yal sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanından sözlü soru önerge
si (6/32)
20. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, belediye kurulması için istemde
bulunan yerleşim birimlerine ve bu is
temlerin değerlendirilmesinde hangi ölçü
lerin esas alındığına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/33)
21. — Tekirdağ Milletvekili Enis Tütüncü'nün, pancar üreticilerine yapılacak
ödemelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/34)
22. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Kütahya İlinde yeni kuru
lan ilçelere gerekli atamaların ne zaman
yapılacağına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/78) (1)
23. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın S. S. K. ve Bağ - Kur üyelerinin
bazı sorunlarına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından
sözlü soru
önergesi (6/35)
24. — İçel Milletvekili M. tstemihan
Talay'ın, Deniz Kuvvetlerimize yeni ka
tılan bir firkateynin isimlendirilmesine
ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü
soru önergesi (6/37)
25. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Trakya Yağlı Tohumlar Ta
rım Satış Kooperatifleri Birliğince 1987
hasat döneminde satın alınan ayçiçeği
ürünü için üreticilere fiyat farkı ödenip

ödenmeyeceğine ilişkin Sanayi ve Tica«
ret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/38)
26. — Kocaeli Milletvekili Aiaettin
Kurt'un, Bakanlık Danışmanlığına yapı
lan bir atamaya ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/39)
27. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Amasra Sağlık İstasyo
nunun sağlık hizmetleri yönünden yeter
siz kaldığı iddiasına ilişkin Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/40)
28. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'
m, Çorum llıi Alaca İlçesi PTT binasının
işletmeye açılmamasının nedenine ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/41)
29. — Çorum Milletvekili Cemal Şa
hincin, Çorum İli Sungurlu İlçesinde yap
tırılan konfeksiyon fabrikasının hizmete
açılmamasının nedenine ilişkin Devlet
Bakanından sözlü soru önergesi (6/42)
30. — Çorum Milletvekili Cemal Şahin'iın Çorum İline bağlı bazı köylerin
sınır ihtilal nedeniyle odunsuz kaldığı
iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/43)
31s — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sıkıyönetim Kanunu
na göre görevlerine son verilip de bilahara işe alınanlara arada geçen süre için
aylık ve özlük haklarının verilmediği
iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/44)
32. — Tunceli Milletvekili Orhan Ve
li Yıldırım'ın, halen görevde bulunan
valilere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/45)
33. — Tunceli Milletvekili Orhan Veli Yıldırım'ın, Tunceli İline bağlı bazı
köy ve mezralarda 1988 yılı Ocak ayın
da meydana gelen olaylara ve bu olayla-
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rın sorumlularına ilişkin .İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/46)
34. — Antalya Milletvekili Hasan
Namal'ın, Antalya İli Beldibi mevkiinde
vatandaşlarca tapulu arazileri üzerine
yaptırılan binalardan bazılarının Antalya
Valiliğince yıktırıldığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/47)
35. — Çorum Milletvekili Rıza Ilıman'ın, Çorum İli Ortaköy İlçesi Yaylacıık Köyünde yaptırılan ortaokulun öğ
retime açılmamasının nedenine ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/48)
36. — Hatay Milletvekili Öner Miski'nin, ABD ile yapılan Savunma ve
Ekonomik İşbirliği Anlaşmasının onay
lanmasının geciktirilme nedenine ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/49)
37. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altmer'in, işçilerin kıdem tazminatların
dan vergi kesileceği iddiasına ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü soru
önergesi (6/50)
38. — Adana Milletvekili Abdullah
Sedat Doğan'ın, tedavi amacıyla yurt dı
şına gitmek isteyen bir vatandaşımıza pa
saport verilmediği iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/51)

41, _ Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altmer'in, Vakıflar Bankasının Karabük
ve Safranbolu şubelerince köy muhtar
larına 28.11.1987 Cumartesi günü cami
lere ve köylere yardım adı altında Öde
melerde bulunulduğu iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/56)
42. — Adana Milletvekili Cüneyt
Canver'in, bazı bürokratların aynı zaman
da A.B.D. vatandaşı oldukları iddiasına
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/92) (1)
43i — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Altınkaya Barajı baraj gölü sahasın
da kalan arazilerin istimlak bedellerinin
ne zaman ödeneceğine ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/58)
44. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, Afyon İline bağlı kaç köyde iç
me suyu bulunmadığına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakamndan sözlü
soru önergesi (6/59)
45. — Samsun Milletveküli Ali Eser*
in, birinci özal Hükümetinde görev alan
eski bakanlara resmî taşıt tahsis edildiği
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/60)

39. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzincan İline bağlı bazı bucak
ve köylerde kapatıldığı ve sağlık evine
dönüştürüldüğü iddia edilen sağlık ocak
larına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/54)

46. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, bakanlar için satın alınan veya kira»
lanan lojmanlara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/61)
47. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, bankalardaki döviz tevdiat he
saplarına ilişkin Başbakandan sözlü, soru
önergesi (6/62)

40. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, eğitim yüksekokulundan 1987
yılında mezun olan öğretmen adayları
nın atamalarının yapılmadığı iddiasına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/88) (1)

48. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, ülkemiz üzerinden İran'a silah
gönderildiği iddiasına ilişkin Millî Savun
ma Bakanından sözlü soru önergesi (6/63)
49. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, sağlık ocaklarına üişkin Sağlık ve

Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/64)
50. — Afyon Milletvekili Baki Durmaz'ın, din görevlilerinin eğitim prog
ramlarının geliştirilmesi ve ödeneklerinin
artırılması için ne gibi tedbirler düşünül
düğüne ilişkin Devlet Bakanından sözlü
soru önergesi (6/65)
51. — Artvin Milletvekili Ayhan Arifağaoğlu'nun, Artvin ti merkezindeki öğ
retmen okulu kampusu ile Şavşat İlçesin
deki temel eğitim okulu binasının Jan
darma komutanlıklarınca kullanıldığı id
diasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/95) (1)
52. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya tli Kültür Sarayı in
şaatına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/66)
53. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in. Sakarya îli organize sanayi
bölgesi inşaatına ilişkin Sanayi ve l'icaret
Bakanından sözlü soru önergesi (6/67)
54. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, profesyonel futbol ligin
de uygulanan puan sistemine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/68)
55. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, rotasyona tabi öğretmen
lerin mağduriyetlerine ve alınması gerekli
tedbirlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/69)
56. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, ihtiyaç sahibi köylülere
kereste verilmediği iddiasına ilişikin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/70)

57. — Nevşehir Milletvekili Esat Kıratlıoğlu'nun, patates üreticilerinin sorun
larına karşı ne gibi tedbirler alınacağına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balka
nından sözlü soru Önergesi (6/71)
58. — Zonguldak Milletvekili Koksal
Toptan'ın, Zonguldak ilinin su ihtiyacını
karşılayacak Ulutam Barajının ne zaman
tamamlanacağına ilişkili Bayındırlık ve
tskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/72)
59. — Hatay Milletvekili öner Miski'
nin, 25 Mart 1984 tarihinden bu yana
kaç belediyenin mülkiye müfettişlerince
denetlendiğine ve denetim sonuçlarına
ilişikin içişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/96) (1)
60. — Sakarya Milletvekili Ahmet Ne
idim'in, çift pasaportlu kamu görevlile
rine ilişkin Başbakandan sözlü
soru
önergesi (6/73)
61. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Eskihisar ve Topçular feribot
iskelelerinin inşaatlarına ilişkin Ulaştır
ma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/74)
62. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze ilçesine bağlı mahalleler
den ikisine farklı telefon kod numarası
verildiği iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/75)
63. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Kocaeli arasındaki oto
yolun trafiğe açılmasından sonra yaptırı
lan tamirata ilişkin Bayındırlık ve tskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/76)
64. — Ankara Milletvekili Kâmil
Ateşoğulları'nın, Sosyal Sigortalar Kuru
munun prim alacaklarına ilişkin Çalış
ma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/97) (1)

65. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, çarşı ve mahalle bekçilerinin
bazı sorunlarına İlişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/101) (1)
66. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, kamu kesiminde çalışan
işçilere verilmesi kararlaştırılan elk zam
mın ilk taksidinin bazı kurumlarca öden
mediği iddiasına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru
önergesi (6/79)
67. — Gaziantep Milletvekili Mustafa
Yılmaz'ın, çifte pasaportlu olduğu iddia
edilen kamu görevlilerine ilişkin İçişleri
Bakanmdan sözlü soru önergesi (6/102) (1)
68. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, güvenlik soruşturması nede
niyle fişlenen vatandaşlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) (1)
69. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'm, 2983 yılında kapatılan Kü
tahya Sümerbank Keramik Fabrikasına
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/80)
Î70a — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, 1980 yılında inşası ta
mamlanan Çaycuma Yem Fabrikasının
ne zaman hizmete açılacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri
Bakanmdan
sözlü soru önergesi (6/81)
71. — İzmir Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Foça Belediye Başkanı
hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/104) (!)
72. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, Bursa Büyükşehir
Belediyesinde gerçekleştirilecek büyük
projelerin geciktirildiği iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/82)

13i — Buna Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, 1988 yılı Mart
ayında yapılan doçentlik yabancı dil sı
navına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/83)
74. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, eğitim ve kültür
faaliyetlerinde meydana geldiği iddia edi
len gerilemenin nedenlerine ve bu konu
da alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi
(6/84)
75. — Bursa Milletvekili Beytullah
Mehmet Gazioğlu'nun, üniversite öğren
cilerine verilen burs ve kredilerin artırıl
masına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/85)
76. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişleme ve güvenlik soruşturması
nedeniyle işe alınmadıkları veya işten
atıldıkları iddia edilen vatandaşların du
rumuna ilişkin Baş bakıandan sözlü soru
önergesi (6/105) (1)
77. — Muğla Milletvekili Tufan Doğu'nun, fişlenen yurttaş sayısına ve fiş
kayıtlarımn iptali ile ilgili çalışmalam iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/106) (1)
78. — Ankara Milletvekili Rıza Yümaz'ın, Aydınlıkevler Körler İlkokulu
nun yönetici kadrolarına yapılan atama
lara ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/107)

(D
79. — Ankara Milletvekili Rıza Yümaz'ın, Altındağ Belediye Meclisi eski
üyelerinden biri lehine Ankara 3 üncü
İdare Mahkemesince verilen kararın uy
gulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/119) (1)
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80. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Türk - İş Yapı Kooperatifince An
kara 100 üncü Yıl Sitesinde yaptırılan ko
nut inşaatları için Sosyal Sigortalar Ku
rumunca müteahhit firmaya yapılan öde
meye ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik
Bakanından sözlü soru önergesi (6/86)
81. — Diyar1 bakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, Diyarbakır İlinde 19 ve 20
Mart 1988 tarihlerinde gözaltına alınan
kişilere emniyet mensuplarınca kötü mua
melelerde bulunulduğu iddiasına ilişkin iç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/120) (1)
82. — Adana Milletvekili Abdullah Se
dat Doğan'ın, Adana Eğitim Araçları
Merkezi Başkanının keyfi uygulamalar
yaptığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/121) (1)
83. — Kırklareli Milletvekili İrfan
Gürpınar'ın, Trakya Bölgesinde süne ile
mücadelede geç kalındığı iddiasına iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/89)
84. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Alıtıner'in Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfının bazı üyelerinin Ba
kanlığın Ankara Eğitim Şubesinde kurs
gördükleri iddiasına ilişkin Maliye ve
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/91)
85. — İzmir Milletvekili K. Kemal
Anadol'un, Boğaziçi Üniversitesine men
sup bir grup öğrencinin dövülmesi nede
niyle 6.4.1988 tarihinde Ortaköy Kara
koluna intikal eden olaya ve Karakol
• amirinin tutumuna ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/93)
86., — Manisa Milletvekili Hasan Zengin'in, bir dergide yer alan DELTA Deri

Gı vim Sanayi A.Ş. ile ilgili iddialara
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından
sözlü soru önergesi (6/94)
87. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihti
yacı olan malların alımı için Sümerbank'
la bir mutabakat imzalanıp imzalanmadı
ğına ilişkin Millî Savunma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/98)
88. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri
Sağlar'ın, Türk Kadınını Tanıtma ve
Güçlendirme Vakfı Başkanının Çin gezi
sine ve bu Vakıf tarafından çıkarılan
gazeteye ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/136) (1)
89. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoğlu'nun, 28 Nisan 1988 ta
rihinde istanbul'da meydana gelen olay
lardan sonra tutuklandığı iddia edilen öğ
rencilerden birinin akıbetine ilişkin içiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/124) (1)
90. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Ayaş İlçesinde Kimse
siz Çocukları Koruma Birliğine ait olan
okulun bahçesinin imanından doğan ve
anlaşma ile Belediyeye verilen arsa üze
rinde özü bir kooperatiı adına inşaat
yaptırıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kamından sözlü soru önergesi (6/99)
91. — istanbul Milletvekili Mustafa
SarıgüTün, gençlik
sorunlarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/132) (1)
92. — İzmir Milletvekili Neccar Türkcan'ın, Ödemiş ilçesinde yetiştirilen yaz
patatesinin pazarlanmasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/137) (1)
93. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak Taşkömürü işlet-
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mesine Yozgat İlinden getirtilen işsizlerin
yerleştirildiği ve Karabük Demir * Çelik
Fabrikalarına işçi alımından vazgeçildiği
iddialarına ilişkin Devlet Bakanından söz
lü soru önergesi (6/100)

100. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürselertn, Orman Genel MüdıürlüğiLıee
kişi ve kuruluşlara ön ve kesin tahsisi ya
pılan alanlara ilişkin Başbakandan sözlKi
soru önergesi (6/144) (1)

94. — Artvin Milletvekili Hasan Ekinoi'nin, Karadeniz Bakır İşletmeleri Genel
Müdürlüğü Yönetim Kurulu üyeliğine ya
pılan 'bir atamaya ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/108)

101. — Tekirdağ Milletvekili Güneş
Gürseler'in, Çerkezköy Endüstri Meslek
Lisesi inşaatının ne zaman tamamlanaca
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından SÖJAÜ soru önergesi (6/145)

95. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, kaçakçüık olaylarına adları ka
rışan yönetici ve bürokratlar hakkında ne
gibi işlemler yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/140) (1)
96. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Genel Müdürlüğünde görevli bir
genel müdür yardımcısı ile bir müdür
muavininin sözleşmelerinin feshedilmesi
nin nedenine ilişkin Devlet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/109)
97. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Tokat İlindeki öğrencilerden
çeşitli nedenlerle para toplandığı ve bu
ildeki okulların ısıtılması amacıyla tahsis
edüen paraların başka amaçlar için kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/141) (1)
98. — Balıkesir Milletvekili 1. önder
Kırlı'nın, yurt dışına gönderilecek öğret
menlerle ilgili mülakat sınavının ertelen
me nedenine ve sınav komisyonunun kim
lerden oluştuğuna ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/142) (1)
99. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, fişlenen ve fiş kayıtları iptal edi
len vatandaşların sayısına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/143N

(D

(D
102. — İstanbul Milletvekilli Mustafa
Sarıgül'ün, tek dersten kalan üniversite
öğrencileri için af çıkarılıp çıkarılmaya
cağına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Balkanından sözlü soru önergesi
(<S/146) (1)
103. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Eflani - Safranbolu yolunup
tamir edilmemesini tenkit eden bir va
tandaşın Karayolları 15 inci Bölge Şef
liği görevlilerince dövüldüğü iddiasına
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/110)
104. — İstanbul Milletvekili Mustar*
Sarıgül'ün, spor sahalarında meydana
gelebilecek sportmenliğe aykırı davranış
ları önlemek amacıyla ne gibi tedbirler
alındığına ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve
Spor ıBakanından sözlü soru önergesi
(6/202) (1)
105. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Zonguldak tli Karabük İlçe
sinin ne zaman il yapüacağına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/111)
106. — Sinop Milletvekili Yaşar Topçu'nun, T.R.T. Genel Müdürünün atan
masından önce, T.R.T. Yüksek Kurulu*
nun yaptığı toplantılara ve gösterdiği
adaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/1112)
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107. — Manisa Milletvekili Hasan Zengîn'in, Manisa İli Kula ilçesindeki San
dal Grubu içme suyu şebekesinin kontrol
edilmeden hizmete açıldığı ve bazı köy
lerin su alamadığı iddiasına ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
•oru önergesi (6/114)
108, — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, Türkiye Taşkömürü Ku
rumu Amasra Müessese Müdürlüğüne
1988 yılı Haziran - Temmuz aylarında im
tihansız personel alındığı iddiasına ilişkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/115)
il 09. — Haitay Milletvekili Turhan Hırfanoğlu'nıra, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu tarafından 1986 yılında çiftçi ve
köylülere taksitle satılan traktörlerin ade
tline ve satış fiyatına ilişkin Tarım Orman
ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/116)
110. — Zonguldak Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, SEKA işçilerinin greve
itildiği iddiasına ve işverence lokavt ilan
edilmesiinin gayesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/117)
111. — Erzincan Milletvekili Mustafa
Kul'un, Erzurum İli Şenkaya İlçesine bağ
lı Yoğurtçular ve Nişantaşı köyleri arasın
daki mera davası ile ilgili mahkeme kara
rının infazı sıratında meydana gelen ola
yın sorumlularına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/118)
112. — İstanbul Milletvekili Mustafa
Sarıgül'ün, Seul1 Olimpiyatlarına katılan
yöneticilerin görevlerinle ve bunlar için
Devletçe yapılan harcamaya ilişkin Mıillî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/203) (1)
113. — Tunceli Milletvekili Kamer
Genc'in, Doğu ve Güneydoğu Anadolu

bölgelerinde öğretime elverişli olmayan
köy okullarının öğretime elverişli haile
getiriıknesıi için çalışma yapılıp yapılma
dığına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Balkanından sözlü soru önergesi
(6/204) (1)
114. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan'in, Türkiye Vakıflar Bankası Yöne
tim Kurulu üyelerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/205) (1)
115. — Antalya Milletvekili İbrahim
Demir'in, İstanbul Kalamış İlkokulunda
okuyan kapıcı çocuklarına farklı mua
mele yapıldığı iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/122)
116. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Koırkmaz'ın, Kütahya Halk Eğitim Mer
kezi içim tahsis edilen arazi ve ödeneğe
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/229) (1)
117. — Ankara Milletvekili Tevfik
Koçak'ın, günlük bir gazetenin 28.9.1988
tarihli nüshasında «Kapıcı çocukları için
ayrı- bir sınıf» başlığı ile yer alan habere
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/230) (1)
118. — İzmir Milletvekili Neccar
Tünkcan'm, Ödemiş İlçesine ait kanalizas
yon sularının Karakova Köyü ve çevre
sinde yarattığı salgın hastalık tehlikesine
karşı ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından söz
lü soru önergesi (6/231) (1)
119. — İzmir Milletvekili: Mehmet Tu
ran Bayazıt'ın, Bergama İlçesindeki ilk
ve orta dereceli okulların öğretmen açı
ğına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/232)

(D
120. — Diyarbakır Milletvekili Fuat
Atalay'ın, aylık bir derginin yayın yö
netmeni ve Ankara temsilcisi ile diğer ça-
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lisanlarının takip edildikleri ve gözetim
altında tutuldukları iddias na ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/233) (1)
121. — Zonguldak Milletvekilli Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun yeni yayın
dönemindeki programlarda T.B.M.M. ça
lışmalarına yer verilmediği iddiasına iliş
kin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/123)
122. — Adana M ilk'vekil i Cüneyt
Canver'in, Horzum Şirketler Grubuna
20.11.1985 tarihli protokolden önce ve
sonra ne kadar vergi iacesi ve kaynak
kullanımı destekleme prmi ödendiğine
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/234) (1)
123. — Balıkesir Milletvekili İ. ön
der Kırh'nm, Başbakanlık için satın alı
nan uçaklar nedeniyle yapılan harcama
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/235) (1)
124. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Ankara ili Gölbaşı İlçesi eski Belddiye Başkanı ile îmar Müdürü hakla
rındaki iddialara ilişkin içişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/125)
125. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Nallıhan Kurs ve Okul Talebe
lerin* Yardım Derneği öf;renci Pansiyo
nunun kazan dairesinin onarımı için ge
rekli malzeme ve işçiliğin karşılıksız ola
rak TJC.I. Orta Anadolu Linyit îşletmesinee karşılandığı iddiasına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakarandan
sözlü soru önergesi (6/il 26)
126. — Ankara Milletvekili Ömer Çiftçi'nin, Sümerbank'ıta «Turjuıt özal» mar
kalı kumaş dokunduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru öıergesi (6/127)
127. — izmir Milletvekili K. Kemal
AnadoTun, Yumurtalık, Tekirdağ ve Ali
ağa'da tenmük «anıtrallar kurulacağı iddi

asına ve AliağaMaki sanayi tesislerinin
yaptığı olumsuz etkilere ilişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/128)
128. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, fiş veya fatura vermeyen
esnafların cezalandırılması amacıyla ya
pılan uygulamaya ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi
(6/129)
129. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Başbakan Turgut özal'ın
yurt dışı gezilerine ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/130)
130. — Kocaeli Milletvekili Ömer
Türkçakal'ın, Seka İzmit Fabrikasının
kaldırılacağı iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/131)
131. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, tasarruf mevduatlarına uy
gulanacak fa!iz oranlarının serbest bıra
kılmasının neden olabileceği sorunlara
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/133)
132. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, ücretlilere ve gelir vergisi
mükelleflerine 1987 ve 1988 yıllarında ne
kadar vergi iadesi ödendiğine ve vergi
iadesi ile ilgili yeni uygulamalara ilişkin
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü
soru önergesi (6/134)
133. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, hormonlu et ihraç eden ül
kelerden ülkemizce ne kadar et ithal edil
diğine ve ithalatın devam edip etmediği
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/135)
134. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, hayalî ihracatla ilgili olarak
mahkemelere intikal eden veya Devlet
Planlama Teşkilatında soruşturması de
vam eden dosyalara ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi. (6/138)

135. — Kütahya Milletvekilli Mehmet
Korkmaz'ın, ülkemizdeki et tüketimine
ve canlı koyun sayısında görülen düşü
lün nedenine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/139)
136. — Ankara Milletvekili ibrahim
Tez'in, Ankara Üniversitesi Sınav Yönetmeliğinün Diş Hekimliği Fakültesindeki
uygulamasına ilişkin Mıiıllî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru Öner
gesi (6/147)
137. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, Çankırı İM Eldivan lilçfesi ara
zisindeki suların toplanarak Kızılırmak ve
Saraıycıfc köylerine içme suyu olarak götü
rüldüğü İddiasına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/148)
138. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Mardin Köy Hizmetleri Mü
dürlüğünün mevsimlik işçi ihtiyacına ve
1988 yılındaki mevsimlik işçi istihdamına
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/149)
139. — Mardin Milletvekili Süleyman
Çelebi'nin, Cizre - Midyat karayoluna
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından
sözlü soru önergesi (6/150)
140. — Adına Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Köy Hizmetleri Üçüncü Bölge ve
Adana Müdürlüklerinde 1988 yılında ge
çici statüde kaç işçinin ne kadar süre ile
çalıştırıldığına ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/151)
141. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, P.T.T. işyerlerinde 1988 yılında
geçici statüde çalıştırılan işçilerden
1.11.1988 tarihi itibariyle iş akitleri feshe
dilenlere ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/152)

142. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Mıisis'i Kozan'a bağlayan »eski Ko
zan yollunun, Misis hududu Göztepe mev
kiindeki yolun bakımına ve asfaltlanma
sına 'ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/153)
143. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ilinin sağlık sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/154)
144. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana Organize Sanayii Bölgesi
nin yapım çalışmalarına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/155)
145. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana İli Yüreğir ilçesi Kâzım
Karabekir Mahallesinde sağlık ocağı yap
tırılıp yaptınlmayacağına ilişkin Sağlık ve
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru
önergesi (6/156)
146. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Adana ili Yüreğir İlçesi Yunusoğlu Köyünde sağlık ocağı yaptırılmamasının nedenine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/157)
147. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Ceyhan Nehrinin Akdeniz'e dö
küldüğü bölgenin herhangi bir firmaya
kiralanıp kiralanmadığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/158)
148. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, Silifke ilçesinde 1981 yılından
sonra tapu paftalarında yapıldığı iddia
edilen değişikliklere ve imar planı düzen
leme çalışmalarına ilişkin Başbakandan
sözlü soru önergesi (6/159)
149. — Zonguldak-Milletvekili Güneş
Müftüoğlu'nun, televizyonun birinci kanal
yayınlarının Zonguldak 11 Merkezinde iz-

— 15 —
lenemediği iddiasına ilişkin Devlet Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/160)
150. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, İlköğretim müfettişlerine ve
müfettişlik için atama bekleyen öğretmen
lere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/161)
151. — Samsun Milletvekili İrfan Demiralp'in, Sosyal Sigorta Kurumu emek
lilerinin de yurt dışı tedavi imkânların
dan yararlandırılmaları için çalışma yapı
lıp yapılmadığına ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik
Bakanından sözlü soru
önergesi (6/162)

gören vatandaşlar için yaptırılacak ko
nutlara ilişkin Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/168)
158. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, İspir - Kundura, Tortum - Şa
yak, Dumlu - Yapağı Tiftik, Pasinler Tütün ve Ilıca - Süt fabrikalarının son
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/169)
159. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünce 1988 yılında gerçekleştirilen
yatırımlara ilişkin Bayındırlık ve iskân
Bakanından sözlü soru önergesi (6/170)

152. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, İsparta - Antalya Dereboğazı
yolu için 1989 yılı bütçesinde ayrılan tah
sisata ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/163)
153. — İsparta Milletvekili İbrahim
Gürdal'ın, ondan fazla işçi çalıştıran iş
yerlerinden Konut Edindirme Fonu için
toplanan para miktarına ve fondan ya
rarlananlara ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/164)

161. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya ili Merkez ilçesi
Kâzımpaşa Nahiyesindeki Gökçeören
bataklığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
©akanından sözlü soru önergesi (6/172)

154. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, çay üreticilerinin alacak
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/165)
155. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun fındık ürünü taban fiyatı
na ve fındık üreticilerinin alacaklarına
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/166)
156. •— Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, ÇAY - KUR'un elinde
bulunan radyasyonlu çaylara ilişkin Ma
liye ve Gümrük Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/167)

162. — Sakarya Milletvekili Ahmet
Neidim'in, Sakarya İli Adapazarı İlçe
sindeki Çark suyunun ıslahına ve Aşağı
Sakarya Projesine ait çalışmaların ne
zaman tamamlanacağına ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/173)
163. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İlinde yapımları devam
eden Gölcük Devlet Hastanesine ve sağ
lık ocaklarına ait inşaatların ne zaman
tamamlanacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal
Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/174)

157. — Trabzon Milletvekili Mehmet
Çakıroğlu'nun, Trabzon - Maçka İlçe
sinde meydana gelen heyelandan zarar

164. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesinde sigorta hasta
nesi açılmasının düşünülüp düşünülme-

160. — Erzurum Milletvekili İsmail
Köse'nin, bir kısım Amerikan vatandaşı
nın Van İlinde toprak satınalma taleple
rine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından
sözlü soru önergesi (6/171)
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diğine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakanından
sözlü soru önergesi
(6/175)
165. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Gebze İlkesinin telefon sorunu
na ve Gebze'de telefon müdürlüğü ku
rulmasının düşünülüp düşünülmediğine
ilişkin Ulaştırma bakanından sözlü soru
önergesi (6/176)
166. — Kocaeli Milletvekilli Alaettin
Kurt'un, Gebze Kapalı Spor Salonu in
şaatının ne zaman ihale edileceğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü :ior>.: önergesi (6/177)
167. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze tlçîsine bağlı bazı köyler
de yapılmakta olan sanayi ve fabrika in
şaatlarının ruhsatlarının bulunup bulun
madığına ilişkin Bayındırlık ve İskân
Bakamndan sözlü soru önergesi (6/178)
168. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Muallimköy sahilinde
yapılmakta olan liman inşaatına ilişkin
Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179)
169. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi Şekerpınar Köyü
nün ne zaman iç ne suyuna kavuşturu
lacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/180)
170. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü ilçe Hastanesi ile bu il
çeye bağlı köylerdeki sağlık ocaklarının
personel ve araç - gereç sorunlarına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından
sözlü soru önergesi (6/181)
171. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, Vezirköprü ilçesi Aşağı Narlı Köyü
Ortaokulunun öğretmen ihtiyacına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü sora önergesi (6/182)

172. — Samsun Milletvekili Ali Eser'
in, yabancı dil derslerinin ortaöğretim
kurumlarında mecburî ders olmaktan çı
karılmasının öğretmenler ve öğrenciler
üzerindeki etkisine ilişkin Milli Eğitim
Gençlik ve Spor Bakamndan sözlü soru
önergesi (6/183)
173. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Safranbolu kara
yoluna ilişk'n Bayındırlık ve iskân Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/184)
174. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük - Yenice karayolu
yapım çalışmalarının durdurulma nedeni
ne ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü seru önergesi (6/185)
175. — Zonguldak Milletvekili Şinasi
Altıner'in, Karabük İlçesi Kapullu Kö
yünde yaptırılacak afet evlerine ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/186)
176. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, toplu iş sözleşmeleri netice
lenmeyen ve greve giden işyerlerine ilişkin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından
sözlü soru önergesi. (6/187)
177. — Kütahya Milletvekili Mehmet
Korkmaz'ın, dış ülkelere gidecek vatan
daşlara uygulanan vize işlemlerinin ko
laylaştırılması için çalışma yapılıp yapıl
madığına ilişkin Dışişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/188)
178. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Hükümetin, ül
kemizde komünist partisi kurulması fikri
ne katılıp katılmadığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi. (6/189)
179. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, zeytinyağı taban fiyatının ne zaman
açıklanacağına ve kestane ürünüıe taban
fiyat verilmesi için çalışma yapılıp yapıl-
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madığına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/190)

ilişkin Devlet Bakanından
önergesi (6/197)

180. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Kiraz - Alaşehir yolunun asfalt kap
laması İçin 1989 yılı bütçesine ödenek ko
nulup konulmadığına ilişkin Bayındırlık
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/191)

187. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, SEKA'daki grevin medenine ve so
nuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/198)

181. — îzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Beydağ - Nazilli karayoluna ilişkin
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü
soru önergesi (6/192)
182. — İzmir Milletvekili Fuat Kılcı'
nın, Tahtalı Barajı projesinde değişiklik
yapılıp yapılmadığına ve Barajın ne za
man bitirileceğine ilişkin Bayındırlık ve
İskân Bakanından sözlü soru önergesi
(6/193)
183. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Çukurova Üni
versitesi Ziraat Fakültesinde yapılan
İKARDA toplantısında meydana geldiği
iddia edilen olaya ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/194)
184. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, kamu iktisadî
teşebbüslerinin özelleştirilmesinin hede
finden saptırıldığı iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi
(6/195)
185. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, yıllık enjektör tüketimine ve
kaçak olarak ülkemize sokulduğu iddia
edilen enjektörlere ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/196)
186. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, Afyon Çimento Fabrikasının
çevre kirliliğine neden olduğu iddiasına

sözlü

soru

188. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Kocaeli İli Gebze İlçesinin öğ
retmen ihtiyacına
ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/199)
189. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze İlçesi adliye binasına ve
bu İlçede ağır ceza mahkemesi kurulma
sına ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru
önergesi (6/200)
190. — Kocaeli Milletvekili Alaettin
Kurt'un, Gebze - Çayırova'da kurulu
Çağdaş Boya Sanayiinin işletme ruhsatı
bulunup bulunmadığına ilişkin Sanayi ve
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
(6/201)
191. — Afyon Milletvekili Abdullah
Ulutürk'ün, şeker pancarına zam yapılıp
yapılmayacağına ve pancar üreticilerine
ürün bedellerinin ne zaman ödeneceğine
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/206)
192. — Adana Milletvekili Orhan Şendağ'ın, günlük bir gazetenin 3.11.1988 ta
rihli nüshasında, Çalışma ye Sosyal Gü
venlik Bakanına atfen verilen
habere
konu teşkil eden olaya ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/207)
193. — Hatay Milletvekili Mustafa
Murat Sökmenoğlu'nun, Sovyetler Birliği'ne otomobil ihraç edilip edilmediğine
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/208)
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1
K A N U N TASARI VE
TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER
İŞLER
X 1. — 213 Sayılı Vergi Usul Ka-.
nunu, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu,
5422 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu,
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu,
6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil
Usulü Hakkında Kanun, 197 Sayılı Mo
torlu Taşıtlar Vergisi Kanunu, 488 Sa
yılı Damga Vergisi Kanunu ve 492 Sa
yılı Harçlar Kanununda Değişiklikler
Yapılması Hakkında Kanun Tasarısı ve
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu
(1/503) (S. Sayısı : 115) (Dağıtma tari
h i : 3.11.1988)
2. — 1567 Sayılı
Türk Parasının
Kıymetini Koruma Hakkında Kanunun
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılma
sına Daıir Kanun Tasarısı ve Adalet Ko
misyonu Raporu (1/493) (S. Sayısı : 118)
(Dağıtma tarihi : 7.11.1988)
3. — Danıştay Kanununun Bazı Maddelerinıiın Değiştirilmesine ve Bu Kanuna
Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun
Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu
(1/499) (S. Sayısı : 119) (Dağıtma tarihi :
8.11.1988)
4. — 6.1.1982 Tarih ve 2577 Sayılı
İdarî Yargılama Usulü Kanununun Bazı
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Ra
poru (1/415) (S. Sayısı : 120) (Dağıtma
tarihi : 9.11.1988)

5. — Malatya Milletvekili ibrahim
Aksoy ve 20 arkadaşının, 2429 Sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hak
kındaki Kanunun 2 nci Maddesinin (A)
Bendine Bir Fıkra Eklenmesine Dair Ka
nun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Rapo
ru (2/53) (S. Sayısı : 121) (Dağıtma tari
hi : 9.11.1988)
6. — Edirne Milletvekili Erdal Kal
kan ve 8 arkadaşının, Türk Vatandaşlığı
Kanununa Ek Kanun Teklifi ve İçişleri
Komisyonu Raporu (2/26) (S. Sayısı :
122) (Dağıtma tarihi : 9.11.1988)
7. — Kocaeli
Milletvekili Alaettin
Kurt'un, 3392 Sayılı Kanunun 65 inci
Maddesine Bağlı 65 Sayılı Listeden İki
Köy Adının Çıkarılmasına Dair Kanun
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu
(2/43) (S. Sayısı : 123) (Dağıtma tarihi :
9.11.1988)
8. — Tunceli
Milletvekili
Kamer
Genc'in, 2954 Sayılı Türkiye Radyo ve
Televizyon Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesine Dair Yasa Teklifi ile
Zonguldak Milletvekili Koksal Toptan'ın
2954 Sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon
Kanununun 19 uncu Maddesinde Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi
ve Anayasa Komisyonu Raporu (2/37,
2/61) (S. Sayısı : 124) (Dağıtma tarihi :
10.11.1988)

(X)
terir.
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Açık

oylamaya

tabi işleri gös

Dönem : 18

Yasama Yılı : 2

T. B. M. M.

(S. Sayısı : 94)

Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı
nın 1987 Malî Yılı Kesinhesabma İlişkin Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
Raporu ( 5 / 4 0 )
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KURULUŞUN ADI : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
DİZİ CETVELİ
Sıra No. :

ti
2
3
4
5
6

7
8
9

Sahife No. :
5
7
8—10
11—12
13—27
28—39
40
41i
42
TOPLAM

Yaprak sayısı :
1
1
1
3
10
7
1
1
1

Örnek N o . :
HB-1/1
HB-3
HB-10
HB-11/1-3
HB-12/2
HB-13
HB-15
HB-16
HB-20

Adı
Ödemek ve harcamanın programlara dağılımı
lîtâ Amirlerdi Cetveli
Ödenek ve Harcamanın ekonomik ayrımı
Yıl sonu genel ödenek harcamasının harcama
Gider kesinhesap cetveli
Gider kesinhesap cetveli açıklaması
Bütçe içinde karşılanamayan ödenek üstü harca
Yık içinde mahsup süresinde yapılan harcamala
Bağış ve özel giderler cetveli

2$

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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ÖDENEK YE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI
DAİRE : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KURUM :

Prog.
101
111
112
900
990

Genel ÖdeneÜ
Toplamı

Açıklama
Genel yönetim ve destek hizmetleri
Yasama hizmeti
Millî sarayların idare ve korunması
Hizmet programlarına dağıtılamayan Trans
ferler
Özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülmesi
TOPLAM

Toplam
Harcama

16 651 '803 658
8 843 040 546
6 835 000 000

14 638 286 522
7 220 034 627
4 713 934 449

1 042 000 000
729 673 927

964 723 996
729 673 927

34 101 518 131

28 266 653 521

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

Özel Kanunlar
Gereğince Ertesi
Yıla Devreden
Ödenek
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İTA AMİRLERİ CETVELİ
(Asil veya Vekil)
BİRİNCİ DERECE: İTA AMİRİNİN

Kuruluşun Adı
Türkiye Büyük Millet Meclisli

Aciı Soyadı'

İşe başlama;
tarihi
Ayrılma tarihi

Necmettin Raradumıan
1.1.1987
Mehmet Çelebi
29.10.1987
Yıldırım Akbulut
24.12.1987

Türkiye Büyük Millet Meclisi

29.10.1987
24.12.1987
31.12.1987

(S. Sayısı : 94)

İKİNCİ

Adı Soyadı
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ÖDENEK VE HARCAMANIN .EKONOMİK AYRIMI
DAİRE : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KURUM :
Bir Önceki Yıl Uygulaması

Ödenek
türü

Açıklama

Genel ödenek
toplamı

Toplam
harcama

Bütçe başlangıç
ödeneği

Yılı içinde
Eklenen ( + )
Düşülen (—)

Genel ödenek
toplamı

2

CARİ HARCAMALAR (a+b) 13 022 391 000 10 848 931 796 16 218 000 0 0 0 + 2 503 500 000 17 963 000 000
— 758 500 000
a) PERSONEL GİDERLERİ 6 770 198 000 6 224 007 988 10 338 000 000 + 1 450 000 000 11 788 000 000
b) DİĞER CARİ GİDERLER 6 252 193 COO 4 624 923 808 5 880 000 000 + 1 053 500 000 6 175 000 000
— 758 500 000
YATIRIM HARCAMALARI 20 065 222 224 15 137 149 609 10 437 000 000 + 4 339 844 204 14 366 844 204

3

TRANSFER HARCAMALARI 1 419 230 044

1

—

TOPLAM

1 147 536 949

359 000 000

34 506 843 268 27 133 618 354 27 014 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

410 000 000

+ 1 412 673 927

1 771 673 927

7 087 518 131 34 101 518 131

(S. Sayısı : 94)
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ÖDENEK VE HARCAMANIN GlDER TÜRLERİNE DAĞILIMI
DAİRE : TÜRKİYE BÜYÜK MtULET MECLÎSİ
KURUM :

Kodu

Açıklama

Genel ödenek
toplamı
6 770 198 000
496 600 000

100
200

Personel giderleri
Yolluklar

300

Hizmet alımları

400

Tük. mallan ve mal. alım.

2 714 462 000

500

Demirbaş alımları

2 190 (X?l 000

600

Makine, teç. ve taşıt alımları

2 229 000 000

700

Yapı, tesis ve büyük on. gid.

800
900
000

Diğer ödemeler
Transferler
Özel ödenek harcamaları
TOPLAM

770 170 000

Toplam
harcama

1 729 075 255
2 045 399 604
966 888 590

17 836 222 224 14 170 261 019
80 900 000
1 013 289 000
405 941 044

Bütçe başlangıç
ödeneği

6 224 007 988 10 338 000 000
429 177 422
548 000 000
351 252 040

70 019 487
741 595 905
405 941 044

Yılı içinde
Eklenen ( + )
Düşülen (—)

1 107 000 000
3 730 000 000
472 000 000
2 060 000 000
8 377 000 000
23.000 000
359 000 000
—

34 506 843 268 27 133 618 354 27 014 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Genel ödenek
toplamı

+
+

1 450 000 000 11 788 000 000
738 C00 000
200 000 000
10 000 000
+ 28 500 000 1 095 500 000
40 000 000
•
175
000 000 3 199 500 000
+
705 500 000
4650 000 000 1 119 000 000
3 000 000
+. 629 163 759 2 439 163 759
—
250 000 000
3
+ 710 680 445 11 927 680 445
160 000 000
23 000 000
—
+ 683 000 000 1 042 000 000
729 673 927
+ 729 673 927
7 087 518 131 34 101 518 131

(S. Sayısı : 94)
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ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI
DAÎRE :
KURUM :

Prog.

T Ü R K İ Y E BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ

AÇIKLAMA

101

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ.

lıll

YASAMA HİZMETLERİ

Hl 2

MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE
KORUNMASI

900
990

Yük içinlde
Eklenen ( + )
Düşülen (—)

Bütçe başlangıç
ödeneği

HİZMET PROGRAMLARINA
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN
HİZMETLERİN YÜRÜTÜLMESİ
TOPLAM

Genel ödenek
toplamı

Toplam
harcama

13 790* 000 000

İpta'l
Öd

+ 3 S40 303 658 16 651 803 658 14 638 286 522
—
978 500 000
6 320 000 000 + 2 553 040 546 8 843 040 546 7 220 034 627
—
30 000 000

2 013

6 545 000 000

+
—

450 000 000

6 835 000 OCO

4 713 934 449

2 121

11

160 000 000

359 000 000

+

683 000 000

1 042 000 000

964 723 996

_

+

729 673 927

729 673 927

729 673 927

7 087 518 131

34 101 518 131

28 266 653 521

27 014 000 000

1 623

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

5 834
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DAİRE : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KURUM :

Harcama
kalemi

A Ç I K L A M A

110
120
130
140
150
160
170
180

Aylıklar
Sözleşmeli personel ücreti
İşçi ücretleri
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılığı
Tazminatlar ve ödüller
Ödenekler
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri

100
210
220
240

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI
Yurt içi geçici görev yollukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları

200
310
320
330
340
350
360
370
380
390

YOLLUKLAR TOPLAMI
Müşavir, firma veya kişilere ödemeler
Ulaştırma giderleri
Taşıma giderleri
Tarifeye bağlı Ödemeler
Kiralar
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt, bakım ve
onarımı
Bina küçük onarımı
1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri
Diğer hizmet alımları

300
410
420
430
440
450
460
470

HİZMET ALIMLARI TOPLAMI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
Yakacak alımları
Akaryakıt ve yağ giderleri
Elektrik, su ve havagazı giderleri
Yiyecek ve yem alımları
özel malzeme alımları
Savunma alım ve giderleri

YIL SONU GENEL ÖDENEK VE
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI

Ö
CARİ
(1)

D

E N E
YATIRIM
(2)

K L E R
TRANSFER
(3)

TOPLAM
(1+2 + 3)

H A
CARİ

d)
1.. 591 295H75
101 010 040
307 591 788
1 974 312 689
653 749 498
2 154 239 201
3 345 856 698
587 066 314

11 788 000 000

11 788 000 000

10 715
18
2
521

738 000 000

738 000 000

543
22
328
15
2
27

121
979
926
650

403
216
225
866

556 307
204 774
061! 162
356 454
240 000
437 326

178 199 584
226 368 046
6 000
3 413 680

1 095 500 000

1 095 500 000

805
275
430
128
940

287 026
677 549
200 991
292 715
147 327

39 118 770

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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YIL SONU GENEL ÖDENEK VE
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
DAİRE : TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KURUM :

Harcama
kalemi
480
490
400
510
520
530
590

A Ç I K L A M A
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma
giderleri
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME
ALIMLARI TOPLAMI
Büro malzemeleri alımları
Büro makineleri alımları
Yangından korunma malzemeleri alımları
Diğer demirbaş alımları

810

DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI
Taşıt alımları
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımı
MAKİNE, TEÇHİZAT ALIMLARI
TOPLAMI
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ TOPLAMI
Vergi, resim ve harçlar

910
940
950
960
000
900

DİĞER ÖDEMELER TOPLAMI
Kamulaştırma ve bina satın alımları
Malî transferler
Sosyal transferler
Borç ödemeleri
Özel ödenek harcamaları
TRANSFERLER TOPLAMI

500
610
620
600
710
700

GENEL TOPLAM

<Ö
CARÎ
d)

D

E N
E
YATIRIM
(2)

K

L E R
TRANSFER
(3)

TOPLAM
(1+2+3)

H
CARİ

(D
378 968
261i Ö38

3 199 500 000

3 199! 500 000

1 119 000 000

1 119 000 000

2 439 163 759

2 439 163 759

11 927 680 445

11 927 680 445

2 453 445
47 942
16 513
!
10 254
863 285
937 995

1 541
23 000 000

23 000 000

1 7711 1673 927

17 963 000 000 14 366 844 204

1 771 673 927

1 771 673 927 34 101 518 131

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

15 456 948

>

H
ti
O
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DAİRE
KURUM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ

T E R T İ P

S

S

Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

o

U
bu

s* 2
:on,
M -

Başlangıç ödeneği

Ö.
Ol-

«3

<u

*H

ı—ı

O:

A Ç I K L A M A
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
GENEL YÖNETİM

101
01

ooıı

100
110
120
130
140
150
160
180
190
200
210
220
240

YÖNETİM HİZMETLERİ
PERSONEL GİDERLERİ
Aylıklar
SözleşmetM personel giderleri
İşçi ücretleri
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılıkları
Tazmlinatlar ve ödüller
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri
Diğer personel giderleri
YOLLUKLAR
Yurt içi geçici görev yollukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları

300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
41Q
420
430
440

H İ Z M E T ALIMLARI
Müşavir firma ve kişilere ödemeler
Ulaştırma giderleri
Taşıma güderleri
Tarifeye bağlı ödemeler
Kiralar
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarımı
Bina küçük onarımı
,1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri
Diğer hizmet alınılan
T Ü K E T İ M MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
EErîasiyje, bjaskı ye yayım giderleri
Yakacak alımları
Akaryakıt ve yağ giderleri
Elektrik, su ve havagazı giderleri

13
13
8
8
4

790
683
515
515
282

000
000
000
000
000

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

000
000
000
000
000

92.000 000

829 000 000

3 092 000 000

Türkiye Büyüik Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K
Mad
Gereği
Lira
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HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Geçen yıldan
devreden
Lira

Düşülen
Lira

.

978
965
715
715

500
000
000
000

000
000
000
000

40 000 000

675 000 00Ö

Bu yıl içinde
alınan
Lira

Yıl sonu
harcamalar
ropların (Naklen
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödenek: toplamı emanete alınan)
Lira
Lira
16
16
8
8
4

651
519
850
850
682

803
803
000
000
000

658 14 638 286 522
658 14 508 542 000
000
7 489 496 483
000 7 489 496 483
000 4 425 621 567
1 351 044 522
98 737 070
307 072 149
1 582 140 946
538 663 818
442 976 380
104 986 682

tptaÜ edilecek
ödenek
Lira
2
2
1
1

013
011
360
360
256

517
261
503
503
378

136
658
517
517
433

92 000 000

50
11
2
36

431
654
065
711

001
356
425
220

41 568 999

789 000 000

570
15
289
2
1

965
764
384
925
926

670
774
246
360
288

218 034 330

2 417 000 000

122 061 662
138 110 380
6 000
786 960
1 695 374 71 lı
247 386 692
401 647 282
89 688 046
751 900 372

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

721 625 289

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

B
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TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLM

DAİRE
KURUM

T E R T İ P
S
u
M
—, o
:Ç>

O
S-l

U

taslangıç ödeneği

X
0)

ŞS iff ?ao>

o5

3bfi

si
ccj cö

Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

A Ç I K L A M A

460
470
480
490

Özel malzeme alımları
Savunma atom ve güderleri
Temsil, ağırlama ve tören, fuar ve tanıtma giderleri
Diğer tüketim malları ve malzeme alanları

500
510
520
530
590
800
810

DEMİRBAŞ ALIMLARI
Büro malzemeleri alımları
Büro makineleri alımları
Yangından korunma malzemeleri alımları
Diğer demirbaş alımları
DİĞER ÖDEMELER
Vergi, reskn ve harçlar

00İ

600
610
620
600
7Ö1!

6Q0
702!

700
710
700
751'
02

001'
300
320
330

Ek ve Olağan,
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K/48.
Mad.
Gereğince
Lira

218 000 000

2 000 000

5 168 000 000
Makine, teçhizat, taşıt alımları ve yapı tesişLeri
büyük onarımları
5; 3Ü68 000 Ö0Ö
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
1 610 000 000
Taşıt alınılan
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımları
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
Dış alım kredilerinden devredüen artıklar karşılığı
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
Dış alım kredilerinden devredilen artıklar karşılığı
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 3. 558 000 000
Yapı, tesis ve büyük onarını giderleri
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı
DESTEK HİZMETLERİ
107 000 000
107 000 000
107 000 000
Destek hizmetleri
34 000 000
HİZMET ALIMLARI
Ulaştırma giderleri
Taşıma giderleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K 5
Mad.
Gereğinc
Lira
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HESAP CETVELİ
_
ÖZEL K A N U N L A R
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alman
Lira

Yıl sonu
harcamalar
Toplamı (Natoten
Yıl sonu gene!
ödenen veya
ödenek toplamı emanete atanan)
Lira
lira

İptal ötülecek
ödenek
lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

Özel
kaaunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

5 592 179
3 595 173
195 564 967
868 000 000

2 000 000
250 000 000,

7 669 803 658

250 000' 000
250 000 000

7 669 803 658
1 360 000 000

614 163 759,
15 000 000
3 848 000 000
1 832 639 899
13 500 000
13 500 000
13 500 000

132
132
132
62

000
000
000
500

000
000
000
000

745
46
16
1
681
1
1
7 019

586
512
020
439
614
516
516
045

694
719
720
200
055,
840
840
517

7 019 045 517
1 042 167 789
353 265 727
688 902 062
603 913 765
603 913 765
15 000 000
15 000 000
3 560 984 661'
3 560 984 661
1 796 979 302
1 796 979 302
129 744 522
129 744 522
129 744 522
62 253 844
1 025 000
2 734 960

i

122 413 306

483 160
650 758 141

320 711 474

650 758 141
317 832 211

320 711 474
155 000 00Q

10 249 994

287 015 339

131 850 097

35 660 597

33 861 377

2 255 478
2 255 478
2 255 478
246 156

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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DAİRE
KURUM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

T E R T İ P

S

be
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U

22
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Başlangıç Ödeneği
Bütçe Kanunu
üe Verilen
Lira
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S
O -3
S

KM

A Ç I K L A M A

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek:
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

360 Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakmı ve onarım
giderlerli
370 Bina küçük onlarımı
390 Diğer hizmet alımları
400
420
430
440
460
490
500
510
520
590

TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Yakacak aflımian
Akaryakıt ve yağ (giderleri
•Elektrik, su ve havagazı giderleri
Özel malzeme alımları
Diğer tüketim malıları ve malzeme alımtarı
DEMİRBAŞ ALIMLARI
Büro malzemeleri alımları
Büro makineleri alımları
Diğer demirbaş alımları
YASAMA HİZMETLERİ
YASAMA HİZMETLERİ

111

on
001'
100
140
160
170
180
200
210
240
300
360
400
410
430

61 000 000

12 000 000

6
6
5
5
5

Yasama hizmetleri
PERSONEL HİZMETLERİ
Sosyal yardımlar
Tazminatlar ve ödüller

320
320
826
726
086

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

Tedavi yardımı ye cenaze giderleri
YOLLUKLAR
Yurt içi geçici görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları
HİZMET ALIMLARI
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarımı
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
Akaryakıt ye yağ giderleri

420 000 000

2 000 000

218 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K 59
Mad.
Gereğince
Lira
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HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Geçen yıldan
devreden
Lira,

Düşülen
Lira

Bu yıl içinde
alınan
lira

YJJ sonu
harcamalar
Toplamı (Nlakten
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödenek toplamı emanete aHınan)
Lira
Lira

İptal edilecek
ödenek
lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

25 925 445
32 568 439

10 500 000

60 500 000

3 000 000

9 000 000

58 505 986
456 885
15 670 029
1 949 175
30 948 594
9 481 303
8 984 692
996 800

1 994 014

15 308

7 987 892
30 000
30 000
30 000
30 000

000
000
000
000|

10 000 000

8
8
7
7
6

7
7
6
6
5

843 040 546
843 040 546
161 000 000
041 000 000
136 000 000

610 000 000

2 000 000
20 000 000

293 000 000

220 034 627
220 034 627
312 255 251'
193 597 290
430 471 223
21 484 920
1 609 390 252
3 345 856 698
453 739 353

1 623 005 919
1 623 005 919
848 744 749
847 402 710
705 528 777

488 356 539
4 889 400
483 467 139
1 804 059
1 804 059
272 965 469
15 114 174
1 134 640

121 643 461

195 941
20 034 531

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira
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TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

DAİRE
KURUM

T E R T İ P

S

S

eti
u
ba

r-H

$-1

a o
fflS

Başlangıç ödeneği
Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

0)

CJ<J

W

SİS
!S ™ O

002

eti cö

A Ç I K L A M A

480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri
Başkandık Divanı kurulları
400 TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
480 Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma güderleri

001!
700
710
700
752
112
01'
00 i'
100
110
120
130
140
150
160
180
200
210
220
240
300
310
320
330
340
350

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

100 000 000
100 000 000

494 000 000
494 000 000
Yasama hizmetleri
494 000 000
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı
MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI 6 545 000 000
6 545 000 000
Millî sarayların idare ve korunması
1 770 000 000
1 770 000 000
Millî sarayların idare ve korunması
970 000 000
PERSONEL GİDERLERİ
Aylıklar
Sözleşmeli personel ücretleri
İşçi ücretleri
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılıkları
Tazminatlar ve ödüller
Tedavli yardımı ve cenaze giderleri
YOLLUKLAR
Yurt liçi geçici görev yollukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yolukları
HİZMET ALIMLARI
Müşavir firma ve kişilere ödemeler
Ulaştırma giderleri
Taşıma giderleri
Tarifeye bağlı ödemeler
Kiralar

36 000 000

242 000. Ö00

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K
Mad.
Gereğinc
Lira
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HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alınan
Lira

Yıl sonu genel
ödenek toplamı
Lira

120 000 000
120 000 000
1 682 040 546
1 682 040 546
1 094 000 000
588 040 546
160 000 000
160 000 000)

6
6
1
1

835 000 000
835 000 OOÖ.
820 000 000
820 000 000
970 000 000

36 000 000

242 000 000

Yıl sonu
harcamalar
toplamı (Nakten
ödenen veya
emanete alınan)
lira
256 716 655
118 657 961
118 657 961
118 657 961
907 779 376
907 779 376
319 738 830
319 738 830
588 040 546
588 040 546
4 713 934 449
4 713 934 449
1 525 451 892
1 525 451 »892
859 028 613
240 250 653
2 272 970
519 639
370 686 823i
115 085 680
101 872 569i
28 340 279
4 768 767
2 435 460
860 800
1 472 507
170 263 453;
6 440 000
37 651 916
9 696 134
313 712
27 437 326

İptal edilecek
ödenek
Lira

• Ödenek dışı
harcamalar
Lira

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

1 342 039
1 342 039
774 261 170
774 261 170
774 261 170

2 121 065
2 121 065
249 548
249 548
110 971

84 075 905
84 075 905

551
551
108
108
387

31 231 233

71 736 547

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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DAİRE : TÜRKJÎYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ
KURUM :

T E R T İ P

Başlangıç ödeneği
Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

<U

es

22

SI âbfi

:0 n.

UM
360
370
390
400
410
420
430
440
460
470
490
500
510
520
530
590
800
810

001!

600
620
700
710
700

753
900
02
651!

900

A Ç I K L A M A
Makine, teçhizat, demlirbaş, taşut bakım ve onarımı
Bina küçük onarımı
Diğer hizmet alımları
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
Yakacak adımları
Akaryakıt ve yağ giderleri.
Elektrik, su ve havagazı giderleri
Özel malzeme alımları
Savunma ahım ve giderleri
Diğer tüketim malan ve malzeme alımları
DEMİRBAŞ ALIMLARI
Büro malzemeleri alımları
Büro makineleri) alumları
Yangmdaın korunma malzemeleri alımları
Diğer demirbaş ahmlan
DİĞER ÖDEMELER
Vergi, resim ve harçlar

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

259 000 000

242 000 000

21 000 000

4 775 000 000
Makine, teçhizat, taşıt alımları ve büyük onarımı
4 7.75 000 000
MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
450 00Q 000
Makine, teçhizat alımları ve ıbüyüik onarımları
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ 4 325 000 000
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN
TRANSFERLER
359 000 000
İKTİSADÎ TRANSFERLER VE YATIRIMLAR
100 000 000
100 000 000
Kamulaştırma ve bina satın alımları
100 000 000
Transferler
100 000 000
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S
M
Gere
L

— 23 —

HESAP CETVEIİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alınan
Lira

Yıl sonu
harcamalar
Toplamı (Naikten
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödemek toplamı emanete aüman)
Lira
Lira
28 408 418
55 689 227
4 626 720
307 941 625
13 176 683
28 096 824
21 800 000
186 297 780
2 577 997

309 000 000

242 000 000

21 000 000
160 000 000
160 000 000

5 015 000 000
5 015 000 000
450 000 000

3
3

160 000 000

4 165 000 000

2
2

400 000 000

1 042 000 000
100 000 000
100 000 000
100 000 000

55 992 341
183 424 434
432 684
492 800
8 814 904
173 684 046
25 000
25 000
188 482 557
188 482 557
21 587 085
21 587 085j
850 971 377
850 971 377
315 924 095
315 924 095
964
100
100
100
100

723
000
000
000
000

996
000
000
000
000

îptal edilecek
ödenek;
lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

1 058 375

58 575 566

20 975 000
V 826 517 443
V 826 517 443
428 412 915

84 075 905
84 075 905

1 314 028 623
84 075 905

84 075 905

77 276 004
—

Türkiye Büyük Millet Meclisi

—

(S. Sayısı : 94)
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DAİRESİ
KURUMU

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ

T E R T İ P

Başlangıç ödeneği
Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

S-s

ttjS

w-

o3

^~fi

KM

A Ç I K L A M A
MALÎ TRANSFERLER

03

28Ü

Uluslararası kuruluşlara yapılacak ödemeler
900 Transferler
SOSYAL TRANSFERLER

42İ

Memurların öğle yemeğine yardım
900 Transferler
Diğer dernek, birlik, kurum, kuruluş, sandık benz.
yardımlar
900 Transferler
BORÇ ÖDEMELERİ

04

422

05
521'

522
530
990
02

001'

Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı ve
karşılıksız borçları
900 Transferler
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız borçları
900 Transferler
2978 sayılı Kanun gereğince 'yapılacak ödemeler
900 Transferler
ÖZEL ÖDENEKLERE İLİŞKİN HİZMETLERİN
YÜRÜTÜLMESİ
ÖZEL KANUNLAR VE ANLAŞMALAR
GEREĞİNCE YÜRÜTÜLEN HİZMETLER

60
60
60
60
39
39
34
34

000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000

5
5
160
160

000
000
000
000

000
000
000
000

60
60
100
100

000
000
000
000

000
000
000
000

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48.
Mad.
Gereğince
Lira

T.B.M.M. Vakfına yardım
000 T.B.M.M. Vakfına yardım gideri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K
Mad.
Gereğinc
Lira
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HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alınan
Lira

Yü sonu
harcamaları
toplam (Nakten
ödenen veya
Yıl sonu genel
ödenek toplamı emanete alınan)
Lira
Lira
60 000 000
60 000 00Q
60 000 000
39 000 000
39 000 000
34 000 000

-

795
795
795
795
000
000
000
000
—

14 809 205
14 809 205
14 809 205

785
785
7
7
244
244
532
532
729

533 201'
533 20Î
764 251
764 251'
810 522
810 522
958 428
958 428
673 927

57 466 799
57 466 799
52 235 749

729
729
729
729

673
673
673
673

45
45
45
45
34
34
34
34

190
190
190
190
000
000
000
000

5 000 000
843 000 000
843 000 000
60 000 000
250 000 000
533 000 000
729 673 927

729 673 927

729 673 927
729 673 927
729 673! 927

729 673 927
729 673 927
729 673 927

iptal edilecek
ödenek
Lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

5 000 000
5 000 000
—
5 000 000

5 189 478
41 572

927
927
927
927

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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devreden
ödenek
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DAİRE
KURUM

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

T E R T İ P

Başlaııgıç Ödeneği
Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

c
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S
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-3
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Sİ

eti eti

EM

A Ç I K L A M A

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

1050 S/K 59
Mad.
Gereğince
Lira

A) PROGRAMLAR ITIBARIYLE
101
111
112
900

G E N E L YÖNETIM VE DESTEK HIZMETLERI

13 790 000 000

YASAMA HIZMETI

6 320 0 0 0 0 0 0

MILLÎ SARAYLARıN IDARE VE K O R U N M A S ı

6 545 000 000

HIZMET PROGRAMLARıNA DAĞıTıLAMAYAN
TRANSFERLER

990

3 5 9 0 0 0 000

ÖZEL ÖDENEKLERE ILIŞKIN HIZMETLERIN
YÜRÜTÜLMESI

—

TOPLAM

27 014 000 000
B) ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE

A/l
A/2
A/3

16 218 000 000
10 437 000 000
359 000 000

CARİ HARCAMALAR
YATIRIM HARCAMALARI
TRANSFERLER
TOPLAM

27 014 000 000

Süleyman Yılmaz
Saymanlık Müdürlüğü ŞefŞ

Türkiye Büyük Millet Meclisi

İhsan Okan
Saymanlık Müdürü

(S. Sayısı : 94)
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HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alınan
Lira

978 500 000
30 000 000
160 000 000

729 673 927
1 168 500 000

İptal edöflecek
ödenek
Lira

16 651 803 658 14 638 286 522
8 843 040 546 7 220 034 627
6 835 000 000 4 713 934 449
1 042 000 000
964 123 996

2 013 517 136
1 623 005 919
2 121 065 551
77 276 004

320 711 474

729 673 927

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

84 075 905

729 673 927

729 673 927

34 101 518 131 28 266 653 521

5 834 864 610

404 787 379

2 506 051 852
3 251 536 754
77 276 004

404 787 379

729 673 927

17 963 000 000 15 456 948 148
14 366 844 204 11 115 307 450
1 771 673 927 1 694 397 923

729 673 927

34 101 518 131 28 266 653 521

5 834 864 610

404 787 379

158 500 000
410 000 000

1 168 500 000

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira.

Yıl sonu
haırcamalltar
Toplama (Nlaikten
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödenek toplamı emanete allınan)
Lira
Lira

Mehmet Çelebi
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Sekreteri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Yıldırım Akbulut
Türkiye Büyük MMet Meolisi
Başkanı.

(S. Sayısı : 94)
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Ma
Bütç
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT-PROGRAM
FAALİYET - PROJE

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

101-111-112-900

1987
TÜRKİYE BÜY

Türküye Büyük Millet Meclisi 1987 yılı hizmetleri 1.3.1973 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanan «Program bütçe» e
rinden yürütülmüştür.
«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri», «Yasama Hizmetleri», «Millî Sarayların İdare ve Korunması» ve «Hizmet Progr
oluşmaktadır. Bu dört program için alınan net ödenek toplamı (Ek ödenekler dahil), Bu ödeneklere dayanılarak yapılan ha
yok edilen ödenekleri gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır.
*
Alınan
Harcamalar
Yok
Harcama
İptal
d
Program
Ödenek
Toplamı!
edilen ödenek
oranî
oranı
a)
b)
c)
d)
e)

101
İli!
112!
900
990
Toplam

16
8
6
1

651
843
835
042
729

803
040
000
000
673

658 14 638 286 522
546 7 220 034 627
000 4 713 934 449
964 723 996
000
729 673 927
927ı

34 101 518 131

28 266 653 521

2 013 517 136
1 623 005 919
2 121 065 551
77 276 004
—

% 100

5 834 864 610

%

%
% 82
% 69
% 93

83

%
%
%
%

12
18
31
07

% 17

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere 1987 yılı içinde :
a) 01 ve 02 Alt programlarından oluşan 101 «Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» programına, Cari ve Yatırım hizmetleri
alınmış hunun 14 638 286 522,— TL. sı harcanmış ve (kullanılamayan 2 013 517 136,— TL. lık ödenek de yıl Sonu itibariy
leşme oranı % 83 olup, ödeneklerin ydk edilme oranı ise % 17 olmuştur. Yalnız geçen yıllar ve bu yıl içinde «Sari Avans»
leştirilemeyen 320 711 474,— TL. lık ödenek 1987 yılına devredilmiştir. Bu kadar ödenek 1988 yılında Maliye ve Gümrük Baka
'b) Cari ve Yatırım harcamalarını kapsayan 111 «Yasama Hizmetleri» programına 8 843 040 546,— TL. lık ödenek'alın
canmış ve kullanılamayan 1 623 005 919,— TL. sı yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Bu programda harcama oranı % 82 yo
leşmiştir.
e) Cari ve Yatrrım harcamalarım kapsayan 112 «Millî Sarayların İdare ve Korunması» programına 6 835 000 000,— TL
TL. sı harcanmış ve kullanılamayan 2 121 065 551,— TL. sı yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Bu programda harcama oranı
ise % 31 olmuştur. Geçmiş yıllarda cari avans olarak açrlmış olupta gerçekleştirilemeyen 84 075 905,— TL. lık Ödenek 1988 y
tanlmrştrr. Bu ödenek Maliye ve Gümrük Bakanlığından istenecektir.
d) 900 «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler» Programı için 1 042 000 C00,— TL. lık ödenek alınmış bunun 9
lanılamayan 77 276 004,— TL. lık ödenek de yıl sonu 'itibariyle yok edilmiştir. Bu programda Harcama oranı % 93 olup yo
e) Yrlr içinde yeniden açılan 990 «Özel ödeneklere ilişkin Hizmetlerin Yürütülmesb> programı için Maliye ve Gümrük Ba
nek aktarma yoluyla alınmış ve hu ödenek Millî Sarayların bakım ve lonarıta hizmetlerinde 'kullanılmak üzere Türkiye Büyük
Bu programda gerçekleşme oram % 100 olmuştur.
Genel olarak bütün programlar için alınan 34 101 518 131,— TL. lık ödenekten, 28 266 653 521,— TL. lık harcama yaprl
yıl sonunda yok edilmiştir. Geçen yıllardan ve yılı içinde Sari avans olarak açılan 101 ve 112 programlarına yatırım harcama ka
nek yılı içinde gerçekleşitirilemediğinden 1988 yılına aktarılmıştır. Bu miktar Ödenek 1988 yıhnda Maliye ve Gümrük Bakan
T.B.M.Meclisi Bütçesinin gerçekleşme oranı % 83, ödeneklerin yok edilme oram ise % 17 olmuştur.
1987 yıhnda alman ödeneklerle (Ek ödenekler dahil), yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin; Cari harcamalar, Ya
larına göre dağılım ve gerçekleşme oranlarını gösterir talblo aşağıya çıkartılmıştır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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GİDER KESİNHEŞAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

101-111-112-900

Alınan ödenek

1. CARİ HARCAMALAR (a+b)
a) Personel Giderleri
b) Diğer Cari Giderler
2. YATIRIM HARCAMALARI
3. TRANSFER HARCAMALARI
Toplam

Harcamalar
toplamı

Yok
edilen ödenek

17 963 000 000
11 788 000 000
6 175 000 000
14 366 844 204
1 771 673 927

15 456 948 148
10 715 121 403
4 741 826 745
11 11.5 307 450
1 694 397 923

2 506 051 852
.1 072 878 597
1 433 173 255
3 251 536 754
77 276 004

34 101 518 131

28 266 653 521

5 834 864 610

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere genel olarak harcama gerçekleşme oranları; Cari harcamalarda % 86, y
maye teşkili ve transfer harcamalarında % 96 dır. Toplam Türkiye Büyülk Millet Meclisinin harcama gerçekleşme oranı % 83 olmuşt

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

101! GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
01! GENEL YÖNETİM
001 Yönetim Hizmetleri

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

CARİ HİZMETLERİN FAALİYET/PROJE VE YATIRIMLARLA, TRANSFER HİZMETLERİNİN HARCAM
AÇIKLAMALARI AŞAĞIDADIR.
I. — CARt HARCAMALAR
Bu projedeki ödenekler «Genel Yönetim» hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır.
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yjffik toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile harcam
ğıya çıkarılmıştır.
Harcama
Kalemi
100
200
300
400
500
800

Açıklama

Bütçe ödeneği

Personel giderleri
Yollukları
Hizmet alımları
Tüketim malları ve malzeme alımları
Demirbaş alımları!
Diğer ödemeler
Toplam

Aktarmalar
Düşülen
Eklenen

4 282 000 000
92 000 000
829 000 000
3 092 000 000
218 000 000
2 000 000

400 000 00Q

—

—

—•
40 000 000
675 000 000

8 515 000 000

1 050 000 000

—<

—
650 000 000

—

—
—
715 000 000

Toplam
ödenek
4 682 000 0
92 000 0
789 000 0
2 417 000
868 000
2 000 0
8 850 000

1983 yılında çıkarılan teşkilat yasasına göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Personel Kadrosu 1309 olarak saptanmıştır. 1
Hizmet akitli personel, 181 Emanet Komisyonu kararı ile çalıştırılan personel alınmıştır; 1987 yılı içinde 7 sözleşmeli, 4 Hizm
yonu Kararı ile çalıştırılan personel ayrılmıştır. T.B.M.Meclisi 31.12.1987'tarihi itibariyle 1277 Kadrolu personel, 50 sözleşm
tığı görülmüştür.
T.B.M.Meclisinde çalışan personel için 100 1er tertibine alınan ödenekten % 95 i harcanmış % 05 de iptal edilmiştir.
Bu faaliyette 100 personel giderleri, 200 yolluklar, 300 Hizmet alımları, 400 Tüketim Malları ve Malzeme alımları, 500 D
harcama kalemlerinde; Toplam olarak alınan ödeneğe nazaran harcamalar % 85, iptal edilen ödenek ise % 15 olarak gerçekl

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
01! GENEL YÖNETİM
Q01 Yönetim Hizmetleri

BÜTÇE
DAİRES
KURUM

H. — YATIRIM HARCAMALARI
L
Harcama
Kalemi
a)
b)

Açıklama

610 Taşıt alımları
620 Makine Teçhizat Al.
ve Büyük onarımlar
600 Makine Teçhizat ve
Taşıt Alımları

©ütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen
—.

—<

Toplam ödenek

Harcamalaıî
Toplamı

—"

:

1 610 000 000

629 163 759

250 000 000

1 989 163 759

1 661 081 554

a) Bu harcama kalemindeki ödenekten personelin servis hizmetlerinde kullanılmak üzere 2 adet Mercedes marka otobüs al
Stvvagon, Binek otomobil, 1 adet PD-900-AS kamyon, 1 adet kasalı Pick-Up, 4 adet Mitsubishi-L-300 araba, 1987 model M
lî Saraylara verilmiştir) Devlet Malzeme Ofisi aracılığı İle T.B.M.M. hizmetlerinde 'kullanılmak üzere bu harcama kaleminden
minde gerçekleşme oranı % 83, iptal oranı ise % 17 dir.
b) Bu harcama kalemindeki ödenekten; Dış İlişkiler ve Protokol Müdürlüğüne gerekli fotokopi, kompüter, fakx cihazı,
ses kayıt teybi, deşifre teybi, fotokopi makinesi alımları, (ses kayıt teyplerinin Japonya'dan alınması için yıl içinde açılan 120 00
leştirilemediği için 1988 yılına aktarılmıştır.) Ziyaretçilerin üzerini ve çantalarını kontrolde kullanılmak üzere Belçika'dan R
35 000 000,— TL. lık avans yılı içinde gerçekleşemediği için 1988 yılına devredilmiştir. Basımevi Müdürlüğü için bilgisayar k
T.B.M.Meclisine Enformasyon sistemi ve Şef-Sekreter telefon sistemi kurulması, Kütüphane-Oökiümantasyon Müdürlüğü ihtiy
ve malzemelerinin ithali ile gümrük ve. diğer vergilerinin ödenmesi bu harcama kaleminden gerçekleştirilmiştir. Milletvekili Loj
el telsizi alımı, Kurumumuz için Amerika'dan ithal edilen çamaşır makineleri ve yedek parçaları ile bunların Navlun, vergi, b
mesi, ofset baskı makinesi onarımı ve ilgili vergilerin ödenmesi, Avusturya Siemens firmasından ithal edilen seslendirme ciha
lerinin ödenmesi; Üyeler Lokantasında kullanılmak üzere 1 adet elektrikli bulaşık makinesi alımı ile makine ve teçhizatla ilgili
ma kaleminden gerçekleştirilmiştir.
600 Makine, Teçhizat ve Taşıt alımları harcama kalemindeki toplam ödeneğin % 77 si harcanmış % 23 ü de iptal edi/mi
avans da yılı içinde harcanamadığından 1988 yılına ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmıştır.
2,

Harcama
Kalemi

Açıklama!

700/710 Yapı Tesis ve
Büyük Onarım Gid.

Bütçe ödeneği

3 558 000

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

2 122 639 899
Türkiye Büyük Millet Meclisi

Toplam ödenek

5 680 639 899
(S. Sayısı : 94)

Harcamalar,
Toplamı

5 357 963 963

— 32 —

Bu harcama kalemindeki ödenekten; Milletvekilleri kapalı otoparkı ile otobüs garajı inşaatı «Ceylan İnşaat» tarafından bu yıl
açılmış olup, bütün harcamaları buradan yapılmıştır. Molin inşaat tarafından 1987 yılından beri yapılmakta olan Cami inşaatı
dan yapılmakta olan 240 adet Personel Lojmanları inşaatı (için ödemeler bu kalemden yapılmıştır.
T. Şeker Fabrikaları A.Ş. ne T.B.M.Meclisi Kuvvet Santral tesis ilavesi ödemeleri, Ziyaretçi Kontrol ünitesi yapımı, T. Zir
yapımı bedeli, Giriş-Çıkış nizamiyeleri ve çiçek seraları kalorifer tesisinin yenilenmesi bedelinin, Milletvekili Lojmanlarına prefa
T.B.M.Meclisi çamaşırhane tadilat ve onarım işi bedeli, Milletvekilleri Lojmanları mutfağınm yapımı işi bedeli, Mületvekilleri Loj
karşılamak üzere İller Bankasına yaptırılmakta olan 5 000 m3 lük su deposu için Adıgeçen Bankaya sari avans olaraik iki de
ödenek yılı içinde gerçekleştirilemediği için 1988 yılına devredilmiştir.
Aynca bu harcama kaleminden geçici işçi ücretlerinin ödenmesi ve büyük onarımlarının yapılması her türlü inşaat ve boya ma
çekleştirilmiştir.
Bu harcama kaleminden yılı içinde muhtelif kuruluşlara sari avans olarak açılıpta gerçekleştirilemeyen 135 236 234,— TL. sı 1
Bu harcama kalemindeki ödeneğin % 94 ü harcanmış % 06 sı da iptal edilmiştir.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
02 DESTEK HİZMETLERİ
001 Güvenlik Hizmetleri

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

1987
TÜRKİYE BÜYÜK

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır.
T.B.M. Meclisinin dış güvenliğini sağlayan Muhafız Taburunun her türlü harcamaları bu faaliyetten yapılmaktadır. Bu faaliy
mış bulunan ödenekler, yılı içindeki aktarmalardan sonra; yıl sonu ödenek toplamı, yapılan harcamalar, harcama ve iptal oranlarını

Harcama
Kalemi

Açıklama

Bütçe ödeneği

300 Hizmet alımları
400 Tüketim malları ve malzeme alımları
500 Demirbaş alımları
Toplam

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

34 000 000
61 000 000
12 000 000

28 500 000
10 000 000

107 000 000

38 500 000

Yıl sonu
ödenek
toplamı

10 500 000
3 000 000

62 500 000
60 500 000
9 000 000

13 500 000

132 000 000

Bu faaliyette 1983 yılında çıkarılan T.B.M. Meclisi Personeli Teşikilât Yasası ile Muhafız Taburunun özlük hakları 1984 Ocak'ı
lığına bağlandığından maaş ve yollukları bu kuruluş tarafından ödenmeye başlanmıştır. Sadece Muhafız Taburunun 300-400 ve 500
malar gerçeMeştirilrniştir.
Bu faaliyetteki ödeneklerin harcama oranı % 98, ip lal oranı ise % 02 olmuştur.

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

111 YASAMA HİZMETİ
01 YASAMA HİZMETİ
001 Yasama hizrnetü

1987
TÜRKİYE BÜYÜ

CARÎ HİZMETLERİN : FAALİYET/PROJE VE YATIRIM HİZMETLERİNİN HARCAMA KALEMLERİ İTİBARİYL
I. - CARI HARCAMALAR
Bu programdaki ödeneklerin tümü carî ve yatırım hizmetileri için alınmıştır.
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile harcama
ya çıkarılmıştır.
Harcama
Kalemi
100
200
300
400

Bütçe ödeneği

Açıklama
Personel giderleri
Yolluklar
Hizmet allrmları
Tüketim malları ve malzeme alımları
Toplam

5 08.6
420
2
318

Aktarma ılar
Eklenen
Düşülen

000 000
000 000
000 000
000 000

1 050 000 000
200 000 000

5 826 000 000

Toplam
ödenek

—

—

115 000 000

20 000 000

6 136
610
2
413

1 365 000 000

30 000 000

7 161 000 000

10 000 000

000 000
000 000
000 000
000 000

Yasama Hizmeti faaliyetindeki 100 Harcama kaleminden 450 Sayın Milletvekilinin ödenek ve yolluk giderleri ile Sağlık ve di
pılmıştır. 200 Yolluklar harcama kaleminden Sayın üyelerin yurt içi ve yurt dışı seyahatleri içim harcama yapılmıştır. 400 Tüke
cama kaleminden Sayın T.B.M. Meclisi Başkanının Temsil giderleri ile Kültür ve Sanat kurulunun giderleri karşılanmıştır.
Yasama hizmetlerinin Cari hizmetlerinde harcama oranı % 88, iptal edilen ödenek üse % 12 dolayında gerçekleşmiştir,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

PROGRAM
: 111 YASAMA HİZMETİ
ALT PROGRAM
: Ol1 YASAMA HİZMETİ
FAALİYET - PROJE : 001 Yasama hizmeti

n.
Harcama
kalemi
700/710

Açıklama
Yapı tesis ve büyük onarım giderleri

19871
TÜRKİYE BÜYÜK

YATIRIM HARCAMALARI

Bütçe ödeneği
494 000 000

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen
1 188 040 546

H
Top. ödenek
1 682 040 546

Bu harcama kalemindeki ödenekten; yapımına 1984 yılında başlanılan 400 adet milletvekili lojmanlarının 1986 yılında sarî av
mayan ödenek 1987 yılına aktarılmış ve T. Emlak Kredi Bankasınca harcanarak ikmal edilerek kullanıma bu yıl sonunda açılmışt
Ayrıca bu harcama kaleminden 1987 yılı içinde; milletvekili lojmanları sitesi bahçe tanzimi işi için, meydan ve sokak levhal
rol ve sinyalizasyon kablo çekim işi bedelleri, lojmanların bahçe toprağı taşınması ve serilmesi işi bedellerinin ödenmesi, lojman
hattı yapımı harcaması, lojmanların arka geçit yollarının mozayik kaplama işi ve diğer işlem bu harcama kaleminden gerçekleşm
Bu harcama kalemindeki gerçekleşme oranı % 54, iptal oranı ise % 46 olmuştur,

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
112 MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI
01 MİLLÎ SARAYLARIN İDARE VE KORUNMASI
ALT PROGRAM
FAALİYET - PROJE : 001 M i Sarayların idare ve korunması

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

CARİ HİZMETLERİN (FAALİYET/PROJE) VE YATIRIM HİZMETLERİNİN HARCAMA KALEMLERİ
ÇIKARILMIŞTIR

1987
TÜR

İTİBARİY

I. — CARİ HARCAMALAR
Bu projedeki ödenekler «Millî Sarayların İdare ve Korunması» hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır.
Bu programdaki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile har
aşağıya çıkarılmıştır.
Harcama
Aktarmalar
Kalemi
Açıklama
Bütçe ödeneği
Eklenen
Düşülen
Top. ödenek
100
200
300
400
500
800

Personel giderleri
Yolluklar
Hizmet alımları
Tüketim malları ve malzeme alımları
Demirbaş alımları
Diğer ödemeler
Toplanı

970
36
242
259
242
21

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

1 770 000 000

970
36
242
309
242
21

50 000 000

50 000 000

—

000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000

1 820 000 000

1983 yılında çıkarılan Teşkilat Yasası ile Millî Sarayların personel kadrosu 323 olarak saptanmıştır. 1987 yalı içinde 15 k
şiitöM sebeplerle 4 personel görevinden ayrılmış, Aralık 1987 sonu itibariyle Milî Saraylar Daire Başkanlığında bilfiil 310 pe
1 adet sözleşmel personel, 536 adet de geçici İşçi çalıştığı saptanmıştır,
Yutandaki taiblonun incelenmesinden anlaşılacağı üzere 100, 200, 300, 500 ve 800 harcama kalemlerindeki bütçe ödenek
400 harcama kalemline ödenek yetmediğinden 710'dan 50 000 000 TL.lık aktarma yapılmıştır.
Millî Sarayların carı hizmetlerinde toplam harcama oranı % 89 iptal oram lise % 11 olmuştur.
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM

s 112 MİLLÎ SARAYLARIN ÎDARE VE KORUN
MASİ
ALT-PROGRAM
: 01 MİLLÎ SARAYLARIN ÜDARE VE KORUN
MASİ
FAALİYET - PROJE : 001 MÎLLÎ SARAYLARIN ÎDARE VE KORUN
MASİ

BÜTÇE YELİ
DAİRESİ
KURUMU

1987
TÜRKÜYE BÜYÜK

O. YATIRIM HARCAMALARI

Harcama kalemi

Açıklama

600/620

Makine, teçhizat ve taşıt alımları

Aktarmalar
Bütçe ödeneği Eklenen; (Düşülen
450 000 000

—

Toplam ödenek

Harcamalar
toplamı

450 000 000

21 587 085

Bu harcama kalemindeki ödenekten T. Ziraî Donatım Kurumundan 4 adet römorklu bahçe traktörü alımı ile çeşitli büro makine
yapılmıştır.
2.
Harcama
(kalemi

Açıklama:

700/710 Yapı, tesis ve büyük ona
rım giderleri

Ödeneği

4 325 000 000

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen
400 000 000

160 000 00Q

Toplam
ödenek

Harcama
toplamı

H

4 565 000 000 3 166 895 472

Bu harcama kaleminden 'bütçe ile verilen ödenekler; Dolma'bahçe, Beylerbeyi Sarayları, Maslak, Ihlamur, Aynalı Kavak, Küçük
Köşklerinin her türlü bakım ve onarımı için harcamalar yapılmıştır, Millî Saraylar personelli için yaptırılmakta olan 156 adet
400 000 000 TL. lık sari avansm büyük bir bölümü İnşaat ve İmar A.Ş.'ne ödenmiş 84 075 905 TL. sı yılı içinde harcanamadığı iç
cama kalemSnden Saray, Köşk ve Kasırlarm eskiyen kısımlarının aslına uygun bir biçimde yapılması için Bolu Orman İdaresinden
çekleştirilmiştir.
Ayrıca adıgeçen saray ve köşklerin yapım ve tamiri için 93 ton çimento 100 ton inşaat demiri alınmıştır.
Ayrıca bu harcama kaleminden her türlü inşaat malzemesi ve boya malzemelerinin alımı tüm saray ve kasırlarm onarım ve ba
ücretleri de buradan ödenmiştir. Bu ödenekten 110 000 000 TL. sı Ulaştırma Bakanlığı İnşaat Daire Başkanlığına aktarılmıştır.
Bu harcama kaleminden !% 70 oranında harcama yapılmış, iptal edilen ödenek ise % 30 dolayında olmuştun,
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM

BÜTÇE

900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMA
YAN TRANSFERLER

ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

Harcama kalemi

DAİRE
KURU

Açıklama

1. 900-02-3-651-900 Kamulaştırma ve bina satıp alım
ları
2. 9O0-O3-3-281-9O0 Uluslararası kuruluşlara yapılacak
ödemeler
3. 900-04-3-421-900 Memurların öğle yemeğine yardım.
4. 900-04-3-422-900 Diğer dernek 'birlik, kurum ve
benzeri teşekküllere yardım
5. 900-05-3-521-900 Personel giderleri geçen yıllar kar
şılıklı ve karşılıksız borçları
6. 90O-O5-3-522-9OO Diğer geçen yıllar karşılıklı ve
karşılıksız borçları
7. 900-05-3-53O-9OO 2978 sayılı Kanun gereğince yapı
lacak ödemeler
8. 990-02-3-001-000 özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin
yürütülmesi
Toplanı

Bütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen Düşülen

Toplam
ödenek

Harcamala
toplamı

100 000 000

—

100 000 000

100 000 0

60 000 000
34 000 000

—

60 000 000

45 190 7

—

34 000 000

34 000 0

—

5 000 000

—

60 000 000

7 764

—

250 000 000

244 810

—

533 000 000

532 958

—

729 673 927

729 673

5 000 000
60 000 000
100 000 000

150 000 000
533 000 000
729 673 927

359 000 000

1 412 673 927

1 771 673 927 1694 397 9

1. Millî Egemenlik Parkının bulunduğu yerlerin şahıslardan istimlâk edilmesinden sonra bu şahısların mahkemeye tezy
sonucu kesinleşen ilâma göre bu mülk sahiplerine ödeneğin tamamı olan 100 000 000,— TL. bu harcama kaleminden ödenm
2. Bu harcama kaleminden 13 046 332 TL. Parlamentoılararası Biırliği Türk Grubunun 1987 yılı katılım payı ve 32 144 46
Türk Grubunun 1987 katılım payı olarak gönderilmiştir. Bu harcama kaleminde gerçekleşme oranı % 75, iptal oranı ise % 25
3. T.B.M. Meclisti personeli ile Millî Saraylar Daire Başkanlığı personelinin ,(fc 60 ve günde 90 T t i hesabıyla 230 işgün
mıştu\
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM

: 900 HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITELAIMAYAN TRANSFERLER

ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE :

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
(KURUMU

1987
TÜRKİYE BÜYÜ

4. Bu harcama kaleminden yılı içinde hiç harcama yapılamamış ödeneğin tamamı aptal edilmiştir.,
5. Eski yılara ait Eczane, Hastanelerce gönderilen tedavi giderleri ile personelin ve üyelerin yılı içinde ödenemeyen diğer
leri bu harcama kaleminden gerçeldeştirilırniştir. Bu harcama kaleminin harcama oranı!% 13, İptal oranı ise |% 87 olarak gerçekleşm
6. Personel giderleri hariç; diğer harcama kalemlerinden bir önceki bütçe yılında ödeme imkânı bulunmayan her türlü ödem
leştirilmiştir. Bu harcama kaleminin harcama oranı ise % 98, iptal oranı ise % 02 olmuştur.
7. Bu harcama kaleminden; yılı içinde memur Ve (işçi kesimine yapacağı harcamıaiar karşılığında toplayacağı faturalara; tespit
Yasa uyarınca vergi iadesinin verilmesi öngörülmüştür. Yıl sonuna kadar ödeneksiz olarak harcama yapılmış, Aralık ayı sonund
liye ve Gümrük Bakanlığından ödenek istenmiştir.
Tamamına yakın tutan • harcanmıştır. Gerçekleşme oranı 1% 100 olmuştur.
8. Millî Saraylara bağlı Saray, Köşk ve Kasırların ziyaretinden elde edilen gelirler, yıl1 sonunda toplu halde ödenek olarak T.
Özel Kanun gereğince verilen 'bu ödenekler Saray, Köşk ve Kasırların tamir ve bakım işlerinde kullanılmak üzere T.B.M. Meclis
kaleminde gerçekleşme oranı (% 100 olmuştur.
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BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELt
DAİRESİ : TÜRKÜYE BÜYÜK MİLLET MECLİSÎ
KURUMU :
SAYMANLIĞIN

Kodu

Adıı

Pnogra&n

Alt
programı

Ödenek
tfüaüi

Faaliyet
proje

Harc
ka

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA YOKTUR.
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YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ
DAİRESİ : TORKfYtE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
KORUMU :

H A R C A M A L A R
Daire
kodu
01

Daire adı
TÜRIKIYE 'BÜYÜK 'MİLLET MECLİSİ
GENEL TOPLAM

Yılı jçiöd^ki harcatmalar

Mabsup
siîresüıdeti harcama

28 266 653 521

—

28 266 653 521

—
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BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ
DAİRESİ : TÜRKtÜYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ
KURLUMU :
Kodu
gelir

Açıklama

özei geüîriö yatiiTiildıgı sayîmaniUk

Geçen ynHdan
devıietdeın

BHıytti içinde
(alınan

Y O K T U R

[Türkiye Büyük Mille$ Meclisi
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SAYIŞTAY BAŞKANUĞI
1987 YILI KESİNHESAP CETVELİ
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KURULUŞUN ADI : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
DİZİ CETVELİ
Sıra No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sahife No.
4
5
6—8
9—10
11—21
22—29
30
31'
32

TOPLAM

Yaprak sayısı
1
1
1
3
8
5
1
1
1

Örnek No.:
HB-1/1
HB-3
HB-10
HB-11/1-3
HB-12/2
HB-13
HB-15
HB-16
HB-20

Adı
Ödenek ve harcamanın programlara dağılımı
İta Amirleri Cetveli
Ödenek ve Harcamanın ekonomik ayrımı
Yıl sonu genel ödenek ve harcamasının harcam
Gider kesinhesap cetveli
Gider kesinhesap cetveli açıklaması
Bütçe içinde karşılanamayan ödenek üstü harc
Yılı içinde mahsup süresinde yapılan harcamala
Bağış ve özel giderler cetveli

22

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

_ 4 —

ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI
DAÎRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
KURUM :

Prog.
101
111
900

Genel ödenek
Toplamı

Açıklama
Genel yönetim ve destek hizmetleri
İnceleme yargı ve karar hizmetleri
Hizmet programlarına dağıtılamayan Trans
ferler
TOPLAM

Toplam
Harcama

4 479 442 000
4 363 000 000

3 764 260 442
3 424 605 101

315 000 000

266 052 938

9 157 442 000

7 454 918 481
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Yıla Devred
Ödenek
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İTA AMİRLERİ CETVELİ
(Asfl veya Vekil)
BİRİNCİ DERECE İTA AMİRİNİN

Kuruluşun Adı
Sayıştay Başkanlığı

Adı Soyadı
Necmettin Karaduman
Mehmet Çelebi
Yıldırım Akbulut

İşe başlama
tarihi
1.1.1987
29.10.1987
24.12.1987

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Ayrılma tarihi
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24.12.1987
31.12.1987
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Adı Soyadı
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ÖDENEK VE HARCAMANIN EKONOMİK AYRIMI
DAÜRE
:
KURUM :

SAYIŞTAY

Bir önceki Yıl Uygulaması

Ödenek
türü

Genel ödenek
toplamı

Yılı içinde
Eklenen ( + )
Düşülen (—)

Toplam
(harcama

Bütçe başlangıç
ödeneği

CARİ HARCAMALAR ( a + b ) 3 744 198 000

2 845 867 058

6 189 000 000

1

a)

PERSONEL GİDERLERİ 3 045 508 000

2 385 242 097

4 616 000 000

2

b) DİĞER CARI GİDERLER 698 690 000
YATIRIM HARCAMALARI 1 021 901 000

459 624 961
306 350 000

1 573 000 000
1 520 000 000

3

TRANSFER HARCAMA.

3 781 000 000

3 363 492 557

2 103 000 000

8 547 099 000

6 515 709 615

9 812 000 000 —

Açıklama

TOPLAM

Türkiye Büyük Millet Meclisi

+
118
—
251
+
118
—
118
—
133
.+
118
— 1 157
+
517

000
000
000
000
000
900
458
000

Genel ödene
toplamı

000
000
000
000
000
000
000
000

2 620 000 0

654 558 000

9 15? 442 0

(S. Sayısı : 94)

6 055 000 0
4 616 000 0
1 440 000 0
48i 442 0
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ÖDENEK VE HARCAMANIN GtDER TÜRLERİNE DAĞILIMI
DAİRE
KURUM

Kiodu
100
200
300
400
500
600
700
800
900
000

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

Açıklama

Genel ödenek
toplamı

3 045 508 000
Personel giderleri
244 720 000
Yolluklar
181 620 000
Hizmet alımları
176 700 000
Tüketim mal. ve mal. alım.
95 500 OOP
Demirbaş alımları
402 000 000
Makine, teç. ve taşıt alımları
619 901 000
Yapı, tesis ve büyük on. gid.
150 000
Diğer ödemeler
3 781 000 000
Transferler
—
Özel ödenek harcamaları

TOPLAM

8 547 099 000

2 386
180
86
137
55
306

Yıü içinde
Eklenen (+)
Düşülen (—)'

(Bütçe başlangıç
ödeneği

Toplam
harcama
242 097
313 277
227 218
681 823
339 643
350 000

—

4 616 000 000 +
419 000 000 —
358 000 000 —
530 000 000
265 000 000
120 000 000 —
1 400 000 000 +

118 000 000
118 000 000
133 000 000

—
—

117 526 000
118 900 000
— 1 039 932 000

—

63 000
3 363 492 557

1 000 000
2 103 000 000

+

517 000 000

6 515 709 615

9 812 000 000 —

654 558 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Genel ödenek
toplamı
4 616 000 000
419 000 000
225 000 000
530 000 000
265 000 000
2 474 000
478 968 000
1 000 000
2 620 000 000

9 157 442 000
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ÖDENEK VE HARCAMANIN PROGRAMLARA DAĞILIMI
DAİRE
KURUM

Prog.

101
111
900

SAYIŞTAY

Yıüa içinde
Eklenen <+)
Düşülen (—)

Bütçe başlangıç
ödeneği

AÇIKLAMA

GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZ.
İNCELEME YARGI VE KARAR HİZ.
HİZMET PROGRAMLARINA
DAĞITILAMAYAN TRANSFERLER
TOPLAM

+
541 900 000
5 228 000 000 — 1 290 458 000
4 481 000 000 —
118 000 000
103 000 000

+

9 812 000 000 —

Genel ödenek
moplamt

Toplamı
harcama

İptk'I
öd

4 479 442 000
4 363 000 000

3 764 260 442
3 424 605 101

715
938

212 000 000

315 000 000

266 052 938

43

654 558 000

9 157 442 000

7 454 918 481

1 702
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YDL SONU GENEL ÖDENEK VE
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERİNE DAĞILIMI
DAİRE
KURUM

SAYIŞTAY

Ö
Harcama
kalemi

YATIRIM
(2)

CARÎ
A Ç I K L A M A

110
120
130
140
150
160
170
180
190

Aylıklar
Sözleşmeli personel ücreti
İşçi ücretleri
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılığı
Tazminatlar ve ödüller
Ödenekler
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri
Diğer personel giderleri

100
210
220
230
240

PERSONEL GİDERLERİ TOPLAMI

200
310
320
330
340
350
360

YOLLUKLAR TOPLAMI
Müşavir, firma veya kişilere ödemeler
Ulaştırma giderleri
Taşıma giderleri

D

(D

E

N

E

K

L

TRANSFER
(3)

E

H

R
TOPLAM
( 1 + 2 + 3)

1 646 808
52 561
610
23
254
1 033
106

4 616 000 000

4 616 000 000

Yurt içi geçici görev yollukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yolluk karşılığı verilen tazminatlar
Yurt dışı geçici

370
380
390

Tarifeye bağlı ödemeler
Kiralar
Makina, teçhizat, demirbaş, taşıt, bakım ve
onarımı
Bina küçük onarımı
1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri
Diğer hizmet alımları

300
410
420
430
440
450
460
470

HİZMET ALIMLARI TOPLAMI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
Yakacak alımları
Akaryakıt ve yağ giderleri
Elektrik, su ve havagazı giderleri
Yiyecek ve yem alımları
Özel malzeme alımları
Savunma alım ve giderleri

CARÎ
(1)

785
086
435
634 0
226

3 727 538
254 442
1 626
154 166

419 000 000

419 000 000

410
3
57
2
3

235
680
335
837
058

71 901
16 646
11
6 598
225 000 000

225 000 000

162 069
'.811 748
83 965
50 080
59 665
1 129
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YIL SONU GENEL ÖDENEK VE
HARCAMASININ HARCAMA KALEMLERtNE DAĞILIMI
DAİRE :
KURUM :

Harcama
kalemi
480
490
400
510
520
530
590
500
610
620
600
710
700

800
910
950
960
900

SAYIŞTAY

Ö
CARİ
A Ç I K L A M A
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma
giderleri
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME
ALIMLARI TOPLAMI
Büro malzemeleri alımları
Biro makineleri alımları
Yangından korunma malzemeleri alımları
Diğer demirbaş alımları
DEMİRBAŞ ALIMLARI TOPLAMI
Taşıt alımları
Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımı
MAKİNE, TEÇHİZAT VE ALIMLARI
TOPLAMI
Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM
GİDERLERİ TOPLAMI
DİĞER ÖDEMELER TOPLAMI
Kamulaştırma ve bina satın alımları
Sosyal transferler
Borç ödemeleri
TRANSFERLER TOPLAMI
GENEL TOPLAM

D

E N E
YATIRIM

K

(2)

(D

L E R
TRANSFER

TOPLAM

H
CARİ

(3)

(1 + 2+3)

(D

530 000 000

530 000 000

122 110
4 299
402 998
23 292
8 220
962
122 224

265 000 000

265 000 000

2 474 000

2 474 000

478 968 000

478 968 000

1 000 000

> 056 000 000

1 000 000

481 442 000

154 699

2 620 000 000

2 620 000 000

2 620 000 000

9 157 442 000
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SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

DAİRE
KURUM

T E R T İ P

cö

s-l

g:

Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

a;

o
•1-4 + J

Sö

Başlangıç ödeneği

§3

lif

cö cö

KM

A Ç I K L A M A
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ

101
01
001
100
110
120
140
150
160
170
180
200
210
220
240
300
310
340
380
400
410
480
500
590

03

Yönetim hizmetleri
PERSONEL GİDERLERİ
Aylıklar
Sözleşmeli personel ücretleri
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılıkları
Tazminatlar ve ödüller
Ödenekler
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri
YOLLUKLAR
Yurt içi geçici görev yollukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları
HİZMET ALIMLARI
Müşavir firma ve kişilere ödemeler
Tarifeye bağlı ödemeler
1050 sayılı Yasanın 48 inci maddesi giderleri
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
Temsil, ağırlama, tören, fuar ve tanıtma giderleri
DEMİRBAŞ ALIMLARI
Diğer demiirbaş alımları
DESTEK HİZMETLERİ
Destek hizmetleri

001'
100
11.0
140
150

PERSONEL GİDERLERİ
Aylıklar
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılıkları

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

5 228 000 000
381 000 000
381 000 000
381 000 000
178 000 000

14 000 000

6 000 000

176 000 000

7 000 000
4 847 000 000
1 327 000 000
1 327 000 000
542 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K
Mad
Gereği
Lir

— 13 —

HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira
1 290 458 000

Geçen yıldan
devreden
Lira

.

Bu yıl içinde
alınan
Lira

Yıl sonu
harcamalar
toplamı (Nakten
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödenek toplamı emanete alınan)
Lira
Lira
4 479 442 000
401 000 000
401 000 000
401 000 000
198 000 000

14 000 000

6 000 000

176 000 000

7 ooo ooq
1 290 458 000
133 000 000
133 000 000

4 078 442 000
1 292 000 000
1 292 000 000
640 000 000

3 764 260 442
342 841 707
342 841 707
342 841 707
181 400 930
75 178 308
12 707 331
36 471 676
508 560
26 319 161
26 180 908
4 034 986
12 702 736
210 000
256 600
12 236 136
3 120 934
320 000
2 789 584
11 350
145 467 587
23 357 25Q
122 110 337
149 520
149 520
3 421 418 735
1 090 219 726
1 090 219 726
615
212
247
22

830
252
646
428

523
443
365
735

İptal edilecek
ödenek
Lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

715 181 558
58 158 293
58 158 293
58 158 293
16 599 070

1 297 264

2 879 066

30 532 413

6 850 480
657 023 265
201 780 274
201 780 274
24 169 477

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

1
M
Büt
k

DAİRE : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
KURUM :

T E R T İ P
S
cö

S

u

:On.

cö

O

u

s*
•as

«5

Başlangıç ödeneği

iv

c,

•073 <u
'S a o

05

g S E KM

cö cö

160
170
180
200
210
240
300
310
320
330
340
350
360
370
390
400
410
420
430
440
450
460
490
500
510
520
530
590
800
810
002

Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

A Ç I K L A M A

Ek vö Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48.
Mad.
Gereğince
Lira
J

•Tazminatlar ve ödüller
Ödenekler
Tedavıi yardımı ve cenaze (giderleri
YOLLUKLAR
Yurt içi geçici görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları
HİZMET ALIMLARI
Müşavir firma ve kişilere ödemeler
Ulaştırma giderleri
Taşıma giderleri
Tarifeye bağlı ödemeler
Kiralar
Makine, teçhizat, demirbaş, taşıt bakım ve onarımı
Bina küçük onarımı
Diğer hizmet alımları
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
Yakacak alımları
Akaryakıt ve yağ giderleri
Elektrik, su ve havagazı giderleri
Yiyecek ve yem alımları
Özel malzeme alımları
Diğer tüketim malları ve malzeme alımları
DEMİRBAŞ ALIMLARI
Büro malzemeleri alımları
Büro makineleri alımları
Yangından korunma m'aizemelerti alımları
Diğer demirbaş alımları
DİĞER ÖDEMELER
Vergi, resim ve harçlar
Telefon santralı yapımı

2 000 000

275 000 000

314 000 OOO

193 000 000

1 000 000
1 520 000 000
100 000 000

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/
Ma
Gereğ
Lir

— 16
DAİRESİ
KURUM

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T E R T İ P

Başlangıç ödeneği

S

Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

cC
r—I

»H r—(

t,

A Ç I K L A M A

fflci

010

005

007

009

751!

600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımı
Asansör yenileme işi
600 MAKİNE, TEÇHİZAT VE TAŞIT ALIMLARI
620 Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımı
Eğitim tesisleri inşaatı
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Sayıştay binası yapımı projesi
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Sayıştay binaları onarımı
700 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri
Taahhütlerden devredilen artıklar karşılığı
700 YAPI, TESİS VE BÜYÜK ONARIM GİDERLERİ
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri

651

Kamulaştırma ve bina satın alımları
Transferler
9C0
İNCELEME, YARGI VE KARAR
İNCELEME İŞLERİ

001!

İnceleme işleri
100 PERSONEL GİDERLERİ
110 Aylıklar

111
01

120
140
150
160
170
180

2
2
2
HİZMETLERİ 4
3
3
3
2

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanunlarıyla
Lira

1050 S/K 48,
Mad.
Gereğince
Lira

100 000 000
20 000 000
20 000 000
900 000 000
900 000 000
200 000 000
200 000 000
300 000 000
300 000 000

000
000
000
481
465
465
465
952

000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000
000 000

Sözleşmeli personel ücretleri
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılıkları
Tazminatlar ve ödüMıer
Ödenekler
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri
Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K 59
Mad.
Gereğince
Lira

17 —

HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Geçen yıldan
devreden
Lira

Düşülen
Lira

Bu yıl içinde
alınan
Lira

.Yıl sonu
harcamalar
Toplamı (Nakten
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödenek toplamı emanete allınan)
Lira
Lira

îptaÜ edüecek
ödenek
Lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

100 000 000
17 526 000
17 526 000 (*)

2 474 000
2 474 000

—
—

2 474 000
2 474 000

062
062
062
947
947
947ı
—

198 620 938
198 620 938

900 000 000
900 000 000 (*)

200 000 000
200 000 000
139 932 000
139 932 000 (*)

1
1
1
60
60
60

160 068 000
160 068 000

379
379
379
819
819
819

118 900 000
118 900 000

118
118
118
118
[18

000
000
000
000
000

000
000
000
000
000

2
2
2
4
3.
3
3
2

305
305
305
363
347
347
347
834

000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000

—
2
2
2
3
2
2
2
2

269
269
269
424
523
523
523
095
962
39
237

000
000
000
605
075
075
075
799
875
854
584
136
51 836
719 151
84 360

000
000
000
101
555
555
555
536
781'
039
512
500
532
494
678

99 248 053
99 248 053
118 900 000
118 900 000
36
36
36
938
823
823
823
738

000
000
000
394
924
924
924
200

Türkiye Büyük Millet Meclisi

000
000
000
899
445
445
445
464

(S. Sayısı : 94)

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira
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DAİRESİ
KURUMU

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T E R T İ P
S

O

cö
u
:3 O
ı-J U

u

S

:Orv

Başlangıç Ödeneği

cö cö

«
200
210
220
240
300
360
390
400
410
500
510
520

02
001!

100
110
140
150
160
170
180
200
210
220
240
300
310
340
400
410

900

A Ç I K L A M A

Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

YOLLUKLAR
Yurt içi geçidi görev yollukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları
HİZMET ALIMLARI
Makine, teçhizat, demirbaş bakım ve onarımı
Diğer hizmet alımları
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Kırtasiye, baskı ve yayın giderleri
DEMİRBAŞ ALIMLARI
Büro malzemeleri alımları
Büro makineleri alımları
YARGI VE KARAR HİZMETLERİ
1
1
Yargı ve karar hizmetleri
1
PERSONEL GİDERLERİ
Aylıklar
Sosyal yardımlar
Ek çalışma karşılıkları
Tazminat ve ödüller
Ödenekler
Tedavi yardımı ve cenaze giderleri
YOLLUKLAR
Yurt içi geçici görev yolukları
Yurt içi sürekli görev yollukları
Yurt dışı geçici görev yollukları
HİZMET ALIMLARI
Müşavir firma veya kişilere ödemeler
Tarifeye bağlı ödemeler
TÜKETİM MALLARI VE MALZEME ALIMLARI
Kırtasiye, •baskı ve yayın giderleri
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN

Ek ve Olağan
Üstü Ödenek
Kanurflarryita
Lira

1050 S/K 48.
Mad.
Gereğünoe
Lira

341 000 000

72 000 000

İ 5 000 000
65 000 000

016 000 000
016 000 000
016 000 000
944 000 000

62 000 000

5 000 000

5 000 000
103 000 000

Türkiye Büy^ük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S/K
Mad.
Gereğfloc
Lira
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HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alman
Lira

Yıl sonu genel
ödenek toplamı
Lira
341 000 000

72 000 000

35 000 000
65 000 000

1 016 000 000
1 016 000 000
1 016 000 000
944 000 000

62 000 000

5 000 000

5 000 000
315 000 000

Yıl sonu
harcamalar
toplamı (Nakten
ödenen veya
emanete alınan)
Lira
337 757 209
253 644 520
457 400
83 655 289
56 538 890
54 334 730
2 204 160
32 979 920
32 979 920
—

901
901
901
834
396
89
57
286
5
58

58
3
3

529
529
529
507
502
082
12
200
455
254
682
183
223
275
360
360

546
546
546
262
249
750
320
260
564
119
284
700
500
084
000
000

4 980 000
4 980 000
266 052 938

İptal edilecek
ödenek
Lira

Ödenek dışı
harcamalar
Lira

3 242 791

15 461 110

2 020 080
65 000 000

114
114
114
109

470
470
470
492

454
454
454
738

3 317 716

1 640 000

20 000
48 947 062

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

1
M
Büt
k
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DAİRESİ
KURUMU

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

K O D L A R
E

Iİ

2

3§

1* iiı

04

421'
05
521!

522
530

ıoı
111
900

A/l
A/2
A/3

Başlangıç Ödeneği
Bütçe Kanunu
ile Verilen
Lira

A Ç I K L A M A
TRANSFERLER
SOSYAL TRANSFERLER
Memurların öğle yemeğine yardımı
900 Transferler
BORÇ ÖDEMELERİ

,

Personel giderleri geçen yıllar karşılıklı karşılıksız
borçları
900 Transferler
Diğer geçen yıllar karşılıklı ve karşılıksız 'borçları
900 Transferler
2978 sayılı Kanun gereğince yapılacak ödemeler
900 Transferler

Ek ve Olağan
Üstü ödenek
Kanunlarıyla
Lira!

1050 S/K 48.
Mad.
Gereğince
Lira

33 000 000
33 000 000
33 000 000
33 000 000
70 000 000
70 000 000
10 000 000
10 000 000
60 000 000
60 000 000

A) PROGRAMLAR İTİBARİYLE
GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
5 228 000 000
İNCELEME, YARGI VE KARAR HİZMETLERİ
4 481 000 000
HİZMET PROGRAMLARINA DAĞITILAMAYAN
TRANSFERLER
103 000 000
? 812 00© 000

TOPLAM
B) ÖDENEK TÜRLERİ İTİBARİYLE
CARİ HARCAMALAR
YATIRIM HARCAMALARI
TRANSFERLER

6 189 000 000
1 520 000 000
2 103 000 000

TOPLAM

9 812 000 000

Süleyman Yılmaz
Saymanlık Müdürlüğü Şefi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)

1050 S
Ma
Gereğ
L

21

HESAP CETVELİ

ÖZEL KANUNLAR
GEREĞİNCE

LARLA

Düşülen
Lira

Geçen yıldan
devreden
Lira

Bu yıl içinde
alınan
Lira

Yıl sonu
harcamalar
toplamı (Nakten
Yıl sonu genel
ödenen veya
ödenek toplamı emanete alınan)
Lira
Lira
33
33
33
33
282
282
10
10
60
60
212
212

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

33
33
33
33
233
233
9
9
13
13
210
210

000
000
000
000
052
052
067
067
173
173
812
812

iptal edilecek
ödenek
Lira

000
000
000
000
938
938
185
185
276
276
477
477

48 947 062
48 947 062
932 815
932 815
46 826 724
46 826 724
1 187 523
1 187 523

1 290 458 000
118 000 000

4 479 442 000
4 363 000 000
315 000 000
9 157 442 000

3 764 260 442
3 424 605 101
266 052 938
7 454 918 481

715 181 558
938 394 899
48 947 062
1 702 523 519

1 408 458 000

6 056 000 000

4 857 666 534

1 198 333 466

251 000 000

481 442 000
2 620 000 000

62 199 009
2 535 052 938

419 242 991
84 947 062

9 157 442 000

7 454 918 481

1 702 523 519

Ödenek dışı
harcamalar
. Lira

Özel
kanunlar
gereğince
ertesi yıla
devreden
ödenek
Lira

1
M
Büt
k

1: 157 458 000
1 408 458 000

Mehmet Çelebi
Türk

Türkiye Büyük Milat Meclisi
Gernel Sekreteri

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

BÜTÇE
DAİRE
KURU

101 -111 - 900

Sayıştay Başkanlığı 1987 yılı hizmetleri 1.3.1983 yılından itibaren uygulanmaya ıbiaşlanan «program'bütçe» esaslarına uygu
müştür.
«Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» «inceleme, Yargı ve Kanar Hizmetleri» ve «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan
program içlin lalınan net ödenekler toplamı (Ek ödenekler dahil), bu ödeneklere dayanılarak yapılan harcamalar ile kullanılama
gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır.
Program
a)
b)
c)

101
111
900
1'oplaın

Alınan Ödenek Harcamalar Toplamı

Yok Edilen Ödenek

4 479 442 000
4 363 000 000
315 000 000

3 764 260 442
3 424 605 101
266 052 938

715 ,181 558
938 394 899
48 947 062

9 157 442 000

7 454 918 481

1 702 523 519

Gerçekleşme Oranı

İptal

% 84
% 78
% 84

%
%
%

%

%

»I

Yukarıdaki tablonun incelenmesinden görüleceği gibi 1987 yılı içinde;
a) 01 ile 02 alt programlarından oluşan 101 «Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri» programından cari yatırım ve tran
lıfc ödenek alınmış, bunun 3 764 260 442 TL.'sı harcanmış ve kullanılamayan 715 181 558 TL.'sı yıl sonu itibariyle yok edi
leşme oranı % 84 olup, ödeneklerin yok edilme oranı ise % 16 olmuştur. Yalnız bu -programın yatırımlar harcama kalemi
lojman alımı için 118 900 000 TL.lık açimış olan avans bu yılda gerçekleşmediği için 1988 yılına ödenek kaydı yapılmak
b) 01 ille 02 alt programlarından oluşan 111 «İnceleme, Yargı ve Karar Hizmetleri» programından cari hizmetler için
bunun 3 424 605 101 TL.'sı harcanmış ve kullanılamayan 938 394 899 TL.'lık ödenek yıl sonu itibariyle yok edilmiştir. Bu p
ödeneklerin yok edilme oranı ise % 22 olmuştur.
c) 900 «Hizmet Programlarına Dağıtılamayan Transferler» programı için 315 000 000 TL.'lık ödenek alınmış bunun 266
mayan 48 947 062 TL.'sı yok edilmiştir. Bu programda harcama oram % 84, yok edilme oranı ise % 16 olarak gerçeMeşnıiş

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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GİDER KEStNHESAP CETVEIİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

BÜTÇE
DAİRES
IKURUM

101-111-900

Genel olarak bütün programlar için 9 157 442 000 TL.'lık ödenek alınmış 7 454 918 481 TL.lık harcama yapılmış, haroan
yıl sonunda yok edilmiştir. 1983 yılında cari avans açılan ve fakat bu yıüıa kadar ıgerçeklıeştirlerneaığinden 1987 yılına devredilen
dıa gerçekleştiremediğinden 1988 yılına ödenek kaydı yapılmak üzere devredilmiştir. Bu rakamlara göre programlardaki gerçe
edilme oranı (ise % 19 olmuştur.
1987 yılında alınan ödeneklerle (Ek ödenekler dahil), yapılan harcamalar ve yok edilen ödeneklerin, cari harcamalar, yat
larının dağılımı ve gerçekleşme oranları şöyledir :
Alınan Ödenek
1. CARİ HARCAMALAR (a+b)
a) Personel giderleri
b) Diğer cari giderler
2. YATIRIM HARCAMALARI
3. TRANSFER HARCAMALARI
Toplam

Harcamalar Topılamı

Yök Edilen Ödenek

Gerçekleş

6 056 000 000
4 616 000 000
1 440 000 000
481 442 000
2 620 000 000

4 857 666 534
3 727 538 251
1 130 128 283
62 199 009
2 535 052 938

1 198 333 466
888 461 749
309 871 717
419 242 991
84 947 062

•%

9 157 442 000

7 454 918 481

1 702 523 519

%

%
%
%
-%

Yukarıdaki tablonun incelenmeslinden anlaşılacağı üzere genel olarak gerçekleşme onaniları; cari harcamalarda % 80, ca
% 81, yine cari harcamaların (diğer cari harcamalarında) % 78, yatırım harcamalarında % 13, ıtrainsfer haroamalannda da
lam olarak tüm programların gerçekleşme oranı ise % 81 olarak gerçeHeşmıiştİTi

Türkiye Büyük Millet Meclisi

(S. Sayısı : 94)
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
: 101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
ALT-PROGRAM
: 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ
FAALİYET - PROJE : 001 Yönetlim Hizmetleri

BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

1987
SAYIŞTA

CARI HİZMETLERİN (FAALİYET/PROJE) YATIRIMLAR VE TRANSFER HİZMETLERİNİN HARCAMA KALEML
LARI AŞAĞIDADIR :
I. — CARİ HARCAMALAR
Bu projedeki ödenekler «Sayıştay Başkanlığı» hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır.
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, (ek ödenekler dahil), yıllık toplam ödenek, yıl sonu harcamalar toplamı ile harcama ve iptal or
karılmıştır.
Harcama
kalemi
100
200
300
400
500

Açıklama
Personel giderleri
Yolluklar
Hizmet alımları
Tüketim malları ve malzeme alımları
Demirbaş alımları
TOPLAM

Bu faaliyette
yükselmiştir. Bu
Bu faaliyette
Bu faaliyette

bütçe rakamı olan 381 000 000 TL.'ılık
ödenekten 342 841 707 TL. harcama
100 personel giderlerinin gerçekleşme
genel olarak gerçekleşme oram % 86,

Bütçe ödeneği
178 000 000
14 000 000

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen
20 000 000

198
14
6
176
7

20 000 000

401 000 000

6 000 000
176 000 000
7 000 000
381 000 000

H
Top. ödenek

ödeneğfc yılı içinde
yapılmıştır.
oram % 92, iptal oram ise % 8 olmuştur.
İptal oranı ise L% 14 dolayında olmuştur.
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
02 DESTEK HİZMETLERİ
001 Destek Hizmetleri

BÜTÇE Y
DAİRESİ
KURUM

I. — CARİ HARCAMALAR
Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır.
Bu faaliyette kullanılmak üzere bütçe ile alınmış ödenekler; yılı içinde yapılan aktarmalardan sonraki; yıl sonu ödenek
ile harcama ve iptal oranlarını gösterir tablo, 100'ler düzeyinde aşağıya çıkarılmıştır.
Harcama
Aktarmalar
kalemi
Açıklama
Bütçe ödeneği
Eklenen
Düşülen
Top. ödenek
100
200
300
400
500
800

Personel giderleri
Yolluklar
Hizmet alımları
Tüketim malları ve malzeme alımları
Demirbaş alımları
Diğer ödemeler

542 ooo ooq

98 000 000

2 000 000
275 000 000
314 000 000
193 000 000
1 000 000

—

133 000 000

640 G00 000
2 000 000
142 000 000
314 000 000
193 000 000
1 000 000

TOPLAM
1 327 000 000
98 000 000
133 000 000 1 292 000 000
Destek hizmetleri için bütçe ile 1 327 000 000 TL.'lık öde-ıek alınmış, buna karşıhk yılı içinde diğer 111-01-1 -001-lOO'den 9
TL.'lık ödenekte 1O1-O2-3-651-9O0 harcama kalemine aktarılmıştır. Toplam ödenek 1 292 000 000 TL. olmuş bu ödenekten 1
faaliyetteki harcama oram % 84, iptal oram ise % 16 olarak gerçekleşmiştir.
II. — YATIRIM HARCAMALARI
1.

Harcama
kalemi

Açıklama

600/620

Makine, teçhizat alımları ve büyük onarımı.

Bütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

20 000 000

—

17 526 000

Top. ödenek

2 474 000

Bu harcama kalemine konan 20 000 000 TL. ödeneğin 17 526 000 TL. Bayındırlık Bakanlığı 600 makine teçhizat ve taşıt
mıştır. Sayıştayın asansör yenileme işi bu Bakanlık tarafından gerçekleştirilecektir. Geri kalan ödeneğin tamamı iptal edilmiştir
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

BÜTÇE
DAİRES
[KURUM

101 GENEL YÖNETİM VE DESTEK HİZMETLERİ
02 DESTEK HİZMETLERİ
001 Destek Hizmetleri

2.
Harcama, kalemi

Açıklama

Bütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

Top. ödenek

101-02-2-005-710 Yapı tesis ve büyük onarım gid.
900 000 000
—
900 000 000
Bu harcama kalemindeki ödenek Sayıştay eğitim tesislerinin yapımı için Bayındırlık ve İskân Bakanlığına aktarılmıştır.

Harcama kalemi

Açıklama

Bütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

Top. ödenek

101-02-2-007-710 Yapı tesis ve büyük onarım gid.
200 000 000
—
—
200 000 000
Bu harcama kalemindeki ödenek yeni Sayıştay binası yapımı projesi için konmuşsa da bu ödenekten çok az bir miktar harc
tal edilmiştir.
4.
"
Aktarmalar
Harcama kalemi
Açıklama
Bütçe ödeneği
Eklenen
Düşülen
Top. ödenek
101-02-2-009-710 Yapı tesis ve büyük onarım gid.
300 000 000
—
139 932 000
160 068 000
Bu harcama kalemindeki ödenek Sayıştay binaları onarımı için konmuştur. Bu ödeneğin 139 932 000 TL.'sı Bayındırlık
ödeneğin 60 819 947 TL.'sı onarım işlerinde kullanılmış, geri kalan ödenek ise iptal edilmiştir.
5.
Aktarmalar
Harcama kalemi
Açıklama
Bütçe ödeneği
Eklenen
Düşülen
Top. ödenek
101-02-2-751-710 Yapı tesis ve büyük onarım gid.
—
118 900 000
—
118 900 COO
Bu harcama kalemi 1983 ve 1986 yıllarından beri lojman alımı için T. Emlak Kredi Bankasına sari avans olarak açılmışsa
bu yıla aktarılmıştı. Bu yıl da gerçekleşmediği için 1988 yıiına aktarılmıştır. Ödeneğin tamamı iptal edilmiş olup, yeni yılda
istenecektir.
6.
Aktarmalar
Harcama kalemi
Açıklama
Bütçe ödeneği
Eklenen
Düşülen
Top. ödenek
101-02-3-651-900 Kamulaştırma ve bina satın alımları
2 000 000 000
305 000 000
—
2 305 000 000
Bu harcama kalemindeki mevcut ödeneğe dahilî aktarma yoluyla 305 000 000 TL. alınmış, mevcut ödenek 2 305 000 COO
yıştay mensupları lojman ihtiyacı için 5 apartman alınmıştır. Gerçekleşme oranı % 98, iptal oranı ise % 2'dir.
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET- PROJE

111 İNCELEME YARGI VE KARAR HİZMETLERİ
01 İNCELEME İŞLERİ
001" inceleme İşleri

BÜTÇE YI
DAİRESİ
KURUMU

CARİ HARCAMALAR
Bu projedeki ödenekler «İnceleme İşleri» hizmetlerini karşılamak üzere alınmıştır.
Bu faaliyetteki bütçe ödeneği, yılı içinde yapılan aktarmalar, yıllık toplam ödenek yıl sonu harcamalar
aşağıya çıkarılmıştır.
Harcama
Aktarmalar
kalemi
Açıklama
Bütçe ödeneği
Eklenen
Düşülen
100
200
300
400
50Q

Personel giderleri
Yolluklar
Hizmet alımları
Tüketim malları ve malzeme alımları
Demirbaş alımları
TOPLAM

2 952
341
72
35
65

000
000
000
000
000

H
Top. ödenek
000
000
000
000
000

2

3 347 000 000

2

2 834
341
72
35
65

00Q
000
000
000
000

3 465 000 000

toplamı ile harcam

—

118 000 000

000
0Q0
000
000
000

Bu faaliyette 100 personel giderleri ve diğer hizmet giderleri için bütçe ile verilen ödenekle yerinilmiş, yalnız 118 000 000 T
101-01-1 001-100 ile 101-02-1-001-100 personel harcama kalemlerine aktarma yapılmıştır. Bu faaliyette gerçekleşme oranı % 75,
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GİDER KESİNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM
ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE

111 İNCELEME YARGI VE KARAR HİZMETLERİ
02 YARGI VE KARAR HİZMETLERİ
001 Yargı ve Karar Hizmetleri

BÜTÇE
DAİRE
KURU

Bu projedeki ödeneklerin tümü cari hizmetler için alınmıştır.
Sayıştay Başkanlığının «Yargı ve Karar Hizmetleri» ile ilgili harcamalarda kullanılmak üzere bütçe ile alınmış olan ödenek
nundaki yıl sonu ödenek toplamı; yapılan toplam harcamalar ve harcama oranlarım gösterir tablo aşağıya çıkarılmıştır.
Harcama
kalemi
100
200
300
400

Açıklama
Personel giderleri
Yolluklar
Hizmet alımları
Tüketim malları ve malzeme alımları
TOPLAM

Bütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

Top. ödenek
944
62
5
5

944 000 000
62 000 000
5 000 000
5 000 000

000
000
000
000

000
000
000
000

1 016 000 000

1 016 000 000

Bu faaliyette tüm harcama kalemleri için bütçe ile verilen ödenekle yetinlilmiştir. Hiçbir aktarma yapılmamıştır. Bu faali
oranı ise % 11 olmuştur.
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GİDER KEStNHESAP CETVELİ AÇIKLAMASI
PROGRAM

:

ALT - PROGRAM
FAALİYET - PROJE :

Harcama kalemi
1.
2.
3.
4.

900 HİZMET PROGRAMLARINA
YAN TRANSFERLER
04 SOSYAL TRANSFERLER
:

Açıklama

900-04-3-421-900 Memurların öğle yemeğine yar.
900-05-3-521-900 Personel giderleri geçen
yıllar
karşılıklı ve karşılıksız borçlan
900-05-3-522-900 Diğer geçen yıllar karşılıklı ve
karşılıksız borçları
9O0-05-3-53O-9O0 2978 sayılı Kanun gereğince ya
pılacak ödemeler
TOPLAM

DAĞITILAMA
BÜTÇE YILI
DAİRESİ
KURUMU

Bütçe ödeneği

Aktarmalar
Eklenen
Düşülen

1987
SAYIŞ

Toplam
ödenek!

33 000 000

33 000 000

10 000 000

10 000 000

60 000 000

60 000 000

—

212 000 000

103 000 000

212 000 000

212 000 000
—

315 000 000

1. Memurların öğle yemeğine yardım; Maliye ve Gümrük Bakanlığının yayınladığı bütçe rehberindeki esaslar dahilinde p
de 90 TL. hesabıyla 230 iş günü için alınan ödeneğin tamamı harcanmıştır.
2. Eski yıllara ait eczane; hastanelere gönderilen tedavi giderleri ile, personelin yılı içinde ödenemeyen, diğer özlük haklar
cama kaleminden gerçekleştirilmiştir. Bu harcama kaleminde gerçekleşme oranı % 9 1 , iptal oranı ise % 9 olmuştur.
3. Personel giderleri hariç, diğer harcama kalemlerinden bir önceki bütçe yılında ödeme imkânı olmayan her türlü harcama
harcama kaleminde gerçekleşme oram % 22, iptal oranı ise % 78 olmuştur.
4. Bu harcama kaleminden; yılı içinde memur ve işçi kesimine yapacağı harcama karşılığında; toplayacağı faturalara; tespit
yılı Kanuna göre vergi iadesinin verilmesini öngörmüş ve bu maksatla Maliye ve Gümrük Bakanlığından 212 000 000 TL.'lık
tutarı da harcanmıştır.
Toplam transferler programında harcama oranı % 85, iptal oranı ise % 15 olmuştur,
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BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN
ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMALAR CETVELİ
DAİRESİ : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
KURUMU :
Kodu

SAYMANLIĞIN
Adı

Program

Alt
Program

Ödenek
türü

Faaliyet
proje

Harcama
kalemi

BÜTÇE İÇİNDE KARŞILANAMAYAN ÖDENEK ÜSTÜ HARCAMA YOKTUR
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YILI İÇİNDE VE MAHSUP SÜRESİNDE YAPILAN HARCAMALAR CETVELİ
KURULUŞU : SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

H A R C A M A L A R

Daire
kodu

Daiire Adı

04

SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
GENEL TOPLAM

Yılı içindeki Harcamalar

Malhisup Süresindeki Harcama

7 454 918 481
7 454 918 481
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BAĞIŞ VE ÖZEL GELİRLER CETVELİ
DAİREStf : (SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI
KURUMU :
Kodu
gelir

AÇIKLAMA

özel gelirin yatırıldığı saymanlık

Geçen yulidan
devreden

Bu yıl içinde
alınan

Y O K T U R
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Toplam
tahsilat

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığı
Esas No. : 5/40
Karar No. : 1
YÜKSEK BAŞKANLIĞA
Türkiye Büyük Millet Meclisi ve Sayıştay Başkanlığı 1987 Malî Yılı Kesin Hesaplarını ihüva eden bu cetveller içindekiler inc
duğu anlaşılmış olup, İçtüzüğümüzün 156 ncı maddesi gereğince Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Hilmi Biçer
Sinop

Başkanvekili
N. Mehmet Kaşıkçı
Kayseri

Sözcü
H. Sabri Ke
Kastamon

Kâtip
Metin Yaman
Erzincan

Seçkin Fırat
Bolu

M. Emin Sey
Muş

Tayfur Ün
Bilecik

Mustafa Timisi
İstanbul

Süleyman Ç
Mardin
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