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A) Gütidem Dışı Konuşmalar 
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1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikan'ın, beden eğitimi ve spor liselerine 
alınacak öğrenciler konusunda gündem dışı 
konuşması 451:452 

. 2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söylemezoğlu'nun, Başbakanın Afşin - El
bistan'a yaptağı son seyahatteki davranışla
rında demokrasiye uymayan hususlar konu
sunda gündem dışı konuşması 452:453 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Irak ve İran ile olan komşuluğumuzun coğ
rafî hususiyetleri konusunda gündem dışı 
konuşması 453:454 

4. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Arikan'ın gündem dışı 
konuşmasına cevap veren konuşması 454 

B) Tezkereler ve önergeler 
1. — Fransa'ya gidecek olan Tarım Or

man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
dönüşüne kadar Tarım Orman ve Köy işleri 
Bakanlığına Devlet Bakanı Sudi Türerin ve
killik etmesinin uygun görülmüş olduğuna 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/599) 

2. — Suudi Arabistan ve Irak'a gidecek 
olan Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığına Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun gö
rülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/60O) 

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, 6/146 esas numaralı sözlü sorusuna geri 
aldığına dair önergesi (4/36) 

4. — Çanakkale Milletvekili Onural Şeref 
Bozkurt'ın, Plan ve Bütçe Komisyonundan 
çekildiğine dair önergesi (4/3'8) 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonun
dan çekildiğine dair önergesi (4/37) 

Sayfa 
455 

455 

455 

455 

455 

455 
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Sayfa 
IV. — SEÇİMLHR 456 

1. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe seçim' 456 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 456 

A) Öngörüşmeler 456 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
ve 40 arkadaşının, gümrüklerdeki kaçakçılık 
•olaylarının nedenleri ile sonuçlarını ve bu 
olayların önlenmesi için alınacak tedbirleri: 
saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İç
tüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
ibir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/2) 456:477 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 477,491 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 477 

1. — İstaribul Milletvekili 'Sa'bit Batumlu' 
nun, 'bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önergesi (6/122) 477 

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarroğlu'nun, 
İskenderun Demir-Çelik İşletmelerinden İh
raç kaydıyla alınan kütük demirlerin işlene
rek iç piyasaya sürüldüğü iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/136) 477 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Hükümetin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki 
yolsuzluk ile ilgili tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/139) 477 

4. —• İstanbul Milletvekili Sa'bit Batum-
lu'nun, Kapıkule Gümrük Kapısındaki ka
çakçılık olaylarına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/145) 477 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana 
gelen anarşik olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/146) 477 

6. — İstanbul Milletvekili Sa'bit Batum- • 
•lu'nun, Hükümete intikal eden yolsuzluk dos
yalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru Öner
gesi (6/147) " 477 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul-Pendlk-Kadıköy sahil yolu
nun yapımına ilişkin sözlü sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in 
cevabı (6/149) 477:479 

Sayfa 
%. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yönte
miyle ilgili beyanına 'ilişkin Maliye ve Güm
rük Bafc&nırDdan sözlü soru önergesi (6/157) 479 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, gazete kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/1(60) 479 

10. — İstaribul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, «'Dünya Gençlik Yılı» nedeniyle ya
pılan çalışmalara ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in oevabı (6/163) 479:483 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, millî çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olay
lar nedeniyle ne gibi tedbirler alındığına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/169) 483 

1'2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, airbus uçaklarının alımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/170) 483 

13. — (Kastamonu 'Milletvekili Sadettin 
Ağacik'ın, Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA 
Kâğıt Falbrikasınca sürdürülen çubuk kendir 
alımlarına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in cevabı 
(6/174) 483:484 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Batı Trakya^da yaşayan soydaşlarımıza ya
pılan (baskılara ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
cevabı (6/175) 485:486 

15. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğ-
lu'nun, çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/176) 486 

16. — Diyarbakır Milletvekili1 Mahmut 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinin karayolu so
rununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan Sözlü soru önergesi (6/177) 486 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Altunakar'ın, Diyarbakır Kültür Merkez bi
nası inşaatına ilişkin (Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/178) 487 

18. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Altunakar'ın, Diyarbakır İli sağlık sorunla
rına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Baka
nından sözlü soru önergesi (6/179) 487 
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Sayfa 
19. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 

Altunakar'ın, Diyarbakır tündeki vakıf eser
lerinin muhafaza ve 'tamirine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/180) 487 

20. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Altunakar'ın, Diyaribakır ilinde uygulanan 
taşlı arazi ıslah projesine ilişkin Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/181) 487 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Altunakar'ın, Diyarbakır ilinin içme suyu 
sorununa ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/182) 487 

22. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Al
tunakar'ın, Diyaribakır İplik Fabrikası pro
jesine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/183) 487 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Altunakar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin 
Enerji ve Tabiî 'Kavnaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/184) 487 

'24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut 
Altunakar'ın, Diyarbakır iline bağlı köylerin 

T.B.M.M. Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. . 
Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğu'lları, Türki

ye - AET Karma Parlamento Komisyonu Başkan
lık Dîvanı olarak Avrupa Parlamentosu nezdinde 
yaptıkları temaslar konusunda gündem dışı bir ko
nuşma yaptı. 

İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar, 2 Ekim 1984 tarihli 
6 ncı Birleşimde Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
Anamuhalefet Partisi il ve ilçe belediye başkanlarının 
son günlerde maruz kaldıkları soruşturmalar konu
sundaki gündem dışı konuşmasına cevap veren bir 
konuşma yaptı. 

Devlet Bakanı Kâzım Oksay da, Meclis çalışma
ları hakkında gündem dışı bir konuşma yaptı; HP 
adına Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Baye-
zit, MDP adına Kalhramanmaraş Milletvekili Rıfat 
Bayazıt, ANAP adına İçel Milletvekili Rüştü Kâzım 
Yücelen de grupları âdına görüşlerini açıkladılar. 
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Sayfa 
elektrik sorununa ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından siözlü soru önergesi 
(6/185) 487 

25. — Tekirdağ Milletvekili Salih Al-
can'ın, müfettişlik kursunu bitiren öğretmen
lerin durumuna ilişkin sözlü sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in cevabı (6/186) 487:490 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 491 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğİLi'nun, külçe altın satışına ilişkin so
rusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Vural 
Arikan'ın yazılı cevabı (7/157) 491 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arikan'ın, Ankara-Mamak ilçesindeki bir 
cam'nin dış kapısındaki yazıya ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ce
vabı (7/204) 491:492 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün Er
zurum'daki binalarına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/211) 492:494 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 40 arka
daşının, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının neden
leri ile sonuçlarını ve bu olayların önlenmesi için 
alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya
rınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/2) Genel Kurulun bilgisine sunuldu; gün
demdeki yerini alacağı ve öngörüşmelerinin gelecek 
birleşimde yapılacağı açıklandı. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/122), 
(6/145), (6/147), 

Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun (6/136), 
İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın (6/139), 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/157), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/160), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 

(6/170), - , ' 
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Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'ın (6/174), I 
Rize Milletvekili Fdhmi Memişoğlu'nun (6/176)), 
Esas numaralı sözlü soruları mehil verildiğinden, I 
İstanbul Milletvekili Şahit Batumlu'nun (6/146), 

(6/149) ve 
Istartbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/163), 
Esas numaralı sözlü soruları soru sahipleri izinli 

olduklarından, 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm (6/175) esas 

numaralı sözlü sorusu da soru sahibi ve ilgili 'bakan 
Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen, Antalya Mil-, 

letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, 'görü
şülmesi ertelendi. | 

II. — GELEN 

19.10.1984 

Raporlar I 
1. — Boğaziçi Üniversitesinin '1979, 1980, 1981 j 

ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun tasarıları ile | 
Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Su- I 
nulduğuna tlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve I 
Sayıştay Komisyonu Raporu (1/301, 3/437; 1/302, 
3/438; 1/303, 3/439; 1/304, 3/130) (S. Sayısı : 125) | 
(Dağıtma tarihi : 18.10.1984) (GÜNDEME) 

2. — 28 Ocak 1984 Tarihli Ek Protokol ile De
ğiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji 
Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Kanunî Sorum' 
luluk Hakkındaki Sözleşmeyi Tadil Eden Protoko
lün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet ve Dışişleri Komisyonları ra
porları (1/464) (S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : I 
18.10. 1984)M(GÜNDEME) 

3. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 116 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair j 

22.10.1984 

Tasarılar I 

1. — Dahilde Üretilen Tüttin Mamullerinin istih
sal Vergisinden ve Sigara İthalatından Belediyelere 
Fon Ayrılması Hakkında Kanun Tasarısı (1/611) 

Türkiye Cumhuriyeti ile Irak Cumhuriyeti Ara
sında 3 Mayıs 1984 Tarihli Emlak ve Emlak Hak
larına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısının (1/543) (S. 
Sayısı : 126) tümü üzerindeki görüşmeler tamamla
narak maddeleri kahul edildi tümü açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonunda kalbul edildiği ve kanun
laştığı açıklandı. 

23 Ekim 1984 Salı ıgünü "saat 15.00*te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.05Ue son verildi. 

Başkan 
ıBaşkanvekili 

Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Çankırı İçel 

Saffet Sakarya Durmuş Fikri Sağlar 

KÂĞITLAR 

Cuma 

Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/601) 
(S. Sayısı : 108) (Dağıtma tarihi : 1'8.10.19'84) (GÜN
DEME) • . " 

4. — LÜtJfİ Okan'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
ve (Bütçe Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 
129) (Dağıtma tarihi : 18.10.1984) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — îstan'bul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 

«İdarî Usul ve İşlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile 
İlgili Yetki Kanunu» gereğince yapılan çalışmalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/199) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 16.10.1984) 

2. —'• Maribul MMetivekili Orhan Ergüderln, ül
kemizdeki işsizlik, iş açığı ve iç istihdam sorunlarına 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/200) (Başkanlığa geliş tarihi : 
16.10.1984) 

Pazartesi 

(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tari
hi : 19.10.1984) 

2. — Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı 
(1/612) (Plan ve Bütçe Komisyonuna)' (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.10,1984) 

\ 
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Rapor 

1. — Katma Değer Vergisi Kanunu Tasarısı ve 
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Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/498) (S. Sa
yısı : 130) {Dağıtma tarihi : 22.10.1984) (GÜNDE
ME) 

Sözlü Soru önergesi 
1. — Sakarya Milletvekili Ayhan Reyhan Sakal-. 

lıoğlu'nun, Adapazarı Merkez İlçeye 'bağlı köylerde 
kullanılan içme suyunun klorlanmasına ilişkin Sağlık 
ve Sosyal Yardım 'Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/201) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.10.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim KARAL 

KÂTİP ÜYELER : Mustafa Murat SÖKMENOĞLU (Hatay), Cemal ÖZBÎLEN (Kırklareli) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Bü-
» yük Millet Meclisinin 15 inci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, beden eğitimi ve spor liselerine alınacak öğrenci
ler konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce üç arka
daşıma gündem dışı söz vereceğim. 

İlk olarak, beden eğitimi ve spor liselerine alına
cak öğrenciler konusunda Edirne Milletvekili Sayın 
Türkân Arıkan konuşacaktır. 

Sayırf Türkân Arıkan, buyurun efendim. 
Sayın Arıkan, süreniz beş dakikadır. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; konuşmama bir ga
zete lanı ve bir veliden aldığım mektubu okuyarak 
başlayacağım, 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 20 
Ekim 1984 tarihli günlük bir gazetede yayınlanan ila-. 
nını aynen okuyorum : 

«1. 1984 - 1985 öğretim yılında Ankara, Ağrı, 
Çanakkale, Kahramanmaraş ve Yozgat illerinde açı
lacak alan beden eğitimi ve spor liselerine 40'ar er
kek öğrenci alınacaktır. 

2. Beden eğitimi ve spor liseleri modern fen 
programı uygulanan devlet parasız yatılı okullarıdır 
ve öğrenim süreleri üç yıldır.» 

Edremit'den bir velinin yazdığı mektup ise" aynen 
şöyle : 

«Sayın milletvekili, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanlığı Gençlik Beden Eğitimi ve Okul Spor Hiz
metleri Genel Müdürlüğünce yurdumuzun beş yerin
de açılmasına karar verilmiş bulunan beden eğitimi 
ve spor liselerine kız öğrencilerin alınmayışını öğrenci 
velileri olarak büyük bir üzüntüyle karşılamış bulun
maktayız. özellikle kadın haklarının gündemde ol
duğu şu günlerde kızlarımızın adı geçen okullara alın
mayışının nedenini anlamak -zordur. 

26 Ekim 1984 tarihine kadar sürecek olan bu okul 
kavutlarının kızlarımızı da kapsaması için gerekli ça
bayı göstereceğinize inancımız tamdır.» 

Sayın milletvekilleri, bildiğiniz gibi Sayın Cum
hurbaşkanımız da yurt gezilerinde her fırsatta «Kız
larınızı okutunuz» direktifini vermektedir. Bakınız, 
Büyük önder Atatürk de tarihin derinliğinde bize 
nasıl ışık tutuyor : «Spor yalnız beden kabiliyetinin 
bir üstünlüğü sayılamaz. İdrak ve zekâ, ahlak da bu 
işe yardım eder. Zekâ ve kavrayışı kısa olan kuv
vetliler, zekâ ve kavrayışı yerinde olan daha az kuv-
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vetlilerle 'başa çıkamazlar. Bugünün gerekli olan şey
lerinden biri de kadınlarımızın her hususta yükselme
lerini sağlamaktır. Bundan ötürü, kadınlarımız da ilim 
adamı ve fen adamı olacaklar ve erkeklerin geçtikle
ri 'bütün eğitim kademelerinden geçeceklerdir.» 

Sayın milletvekilleri, Yüce Meclis üyelerinden hiç
birisinin/kızlarımızın spor yapamayacak kadar yete
neksiz olduğu ve bu ülkede kadınların ikinci sınıf 
vatandaş olduğu görüşüne sahip olmadıklarına ke
sinlikle ve yürekten eminim. 

Nüfusumuzun yansı kadındır. Bir milletlin uygar
lık yolunda gelişmesi kadınlarının her yönde eğitil
mesiyle doğru orantılıdır. Biliyorsunuz, diğer ülke
lere, olimpiyat altın madalyalarının bir kısmını ka
dınları sağlamaktadır. Biz de kızlarımıza bu fırsatı 
neden vermeyelim? Böylece, ülkemizi tanıtma ama
cına da katkıda bulunmuş oluruz. 

Sayın ' milletvekilleri, her zaman yanlışlık yapıla
bilir; önemli olan yanlışlığın düzeMlebilmesidir. So
runun çözümü için Sayın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanımızın konu üzerine önemle eğileceğine 
inanıyorum. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

2. — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-
mezoğlu'nun, Başbakanın Afşin - Elbistan'a yaptığı 
son seyahatteki davranışlarında demokrasiye uyma
yan hususlar konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Başbakanın Afşin - Elbistan'a 
yaptığı' son seyahatteki davranışlarında demokrasiye 
uymayan hususlar konusunda, Kahramanmaraş Mil
letvekilli Sayın Şöylemezoğlu; buyurun efendim. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZÖĞLU (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 21 Ekim 1984 
Pazar günü 50 milyon Türk'ün gönlünü iftiharla. 
ümitle ve şevkle dolduran hayırlı bir hizmet işlet
meye açılmıştır. Bu hizmetin, Afşin - Elbistan Ter
mik Santralı birindi ünitesinin 1975*te temelini atan
dan, kurdelesini kesmek üzere bu bölgeye giden Sa
yın Başbakana ve yanındaki sayın iki 'bakana şük
ranlarımızı, teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Bu se
yahate hiç 'bir ayrım gütmeden bütün milletvekilleri 
katılmışlardır. Bu Milletin kuruşuyla; milletin ödediği 
vergilerle yapılmış, hatta Dünya Bankasından ve çe
şitli yabancı kuruluşlardan alman kredilerle gelecek 
nesilleri 'bile borçlandıran, Türkiye'nin en önemli me
selesine büyük blçüde çözüm getiren böyle bir termik 
santralin açılışında bulunmak her Türk gibi bizi de 
müftehir kılmıştır. * 

Ne var ki, bu seyahate hiçbir ayrım gütmeden 
millî bir tesisin açılışı olarak gitmiş olmamıza rağ
men, sanıyorum Türkiye'de her zaman rastlanan, kral
dan çok kralcıların yaptığı düzenlemelerle (üzülerek 
ifade edeceğim; keşke _böyle bir konuşma yapmayıp 
sadece şükran sunmakla bu kürsüden inseydim) de
mokrasiye, idarî geleneklere ve asgarî centilmenlik 
protokolüne uymayan bazı hadiselerle karşılaştığımız 
için bunu, Yüce Meclisin bilgilerine sunma ihtiyacı
nı duymuş bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, bir devlet 
protokolü vardır ve bu protokolde bu gibi toplantı
lara -ki, bu da bir millî gün gibi idi- katılanların 
takdim tarzı vardır. Sayın Başbakanın ve değerli ba
kanların takdimi gayet doğrudur; ancak daha sonra
ki takdimi aynen bilgilerinize sunuyorum ve bir ön 
bilgi olarak da arz ediyorum, hasbelkader bugün 
Kahramanmaraş'ın 3 milletvekili, her biri bir partide 
görev almış milletvekilleridir. Takdim şöyle : «iki 
Genel Başkan Yardımcısı aranızda (Sayın Keçeciler, 
Sayın Kahramanmaraş Milletvekili Alâeddin Kısakü-
rek), Genel Sekreter de aranızda (Sayın Mustafa Ta-
şer), Grup Başkanvekilleri de aranızda (Sayın Aşçı-
oğlu, Sayın Konukman) sonra da, Kahramanmaraş 
milletvekilleri aranızda; Ülkü Söylemezoğlu, Turan 
Bayezit, Rıfat Bayazıt». 

Eğer unvanlarla takdim ediyorsanız, lütfediniz, 
herkesin ismini unvanlarıyla söyleyiniz. Eğer millet-
vekillerini takdim ediyorsanız, bütün değerine rağ
men milletvekili olmamış arkadaşımızı önde sayma
yınız. Bir protokol düzenlemekte ve kimsen'in gön
lünü yaralamamakta büyük fayda var. Bunu, özel
likle, bundan sonraki bu tip hadiseler için bilgilerini
ze sunmak isterim. ^ 

2, Pazar günü olmasına rağmen, Göksün ayrı
mından itibaren Sarız, Pınarbaşı, Bünyan, Kayseri, 
Kırıkkale'ye kadar, başlarında hocalarıyla birlikte, 
ilkokul öğrencilerinin yollara döküldüğünü gördük. 
Bu, biliyorsunuz bir düzene konmuştur ve ne şekilde 
olursa olsun - Sayın Hükümetin Programında da 
okulları, kışlayı, camiyi politikaya sokmama taahhü
dü vardır -" böyle bir görüntü doğru değildir ve usu
le, geleneğe uymaz; pazar günü, ilkokul öğrencilerini 
sokaklara dökmekle de bir yere varılmaz. 

Bir diğer husus : Ana karayolları trafiğe kapatıl
mıştı, öğrenciler, vatandaş yolları kapatmıştı, biz bile 
geçemedik; rica ettik, yol açtırdık. Böyle şey olmaz. 

Bunların 'tümü, bu kadar güzel bir hadisede gö
rüntü olarak, demokrasi geleneği olarak, böyle hadi-
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selere parti propagandasını ve partizanlığı sokmama 
olarak fevkalade önemlidir. 

Yüce Meclisin, bu konuyu takdir edeceğini umu
yor, teşekkürlerimi ve saygılarımı sunuyrum. 

Sağolun Sayın Başkan. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
ğlu. 

3. _ tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Irak ve 
tran ile olan komşuluğumuzun coğrafi hususiyetleri 
konusunda gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Irak ve İran'la olan komşuluğumu
zun coğrafî 'hususiyetleri konusunda konuşmak üze
re, tzmir Milletvekili Sayın Şardağ; buyurun efen
dim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (izmir) — Saygıdeğer Başka-
• mm, Yüce Meclîsin saygıdeğer üyeleri; bizim Suriye, 

Irak ve İran'la huzursuz bir coğrafyasal sınır duru
mumuz var; bunu biliyorsunuz. Bugünkü konuşma
ma, merhum dostum eski Dışişleri Bakanı Dr. Tev-
fîk Rüştü Aras'tan dinlediğim, bir kısmınızın da bile
ceğini tahmin ettiğim bir gerçeği açıklayarak giriyo-
rum; 

iran'la aramızda Makû Dağları var. Benim kara
yolu ile gerek Irak'tan, gerek* iran'dan gidişlerim var; 
'kendi gözlerimle de takip ettiğim, bildiğim dağlardır. 
Cumhuriyetin ilk kurulduğu yıllarda Iran, bizim böl
gemizdeki Makû Dağlarının güvenli yerlerine sığınan 
İranlı haydutlar (O zamanki adları «terörist» değildi; 
ama bugünkü teröristlerin de adı «haydut» dan başka 
bir şey değildir. Fikir için, düşünce için can almaya 
kasteden insan teröristtir, hayduttur, alçaktır; hiçbir 
fikir 'Silahla savunulmaz. Onun için o zaman da hay
dut idi, bu, zaman da* haydutturlar) için bizimle te
masa geçti, karşılıklı, tartışmalar oldu ve Iran sını
ra asker yığdı, biz de asker yığdık. O zaman Atatürk' 
ün belki bir jesti oldu, Dr. Devfik Rüş'tü Araş, ya
nında Genelkurmaydan bir yetkili ile birlikte dost
luk mesajıyla İran'a gittti. Bugünkü Hükümetimizin 
dostluk mesajıyla gitmesi gibi. iranlılar, «Biz bu hay
dutları yakalayamıyoruz» diye sızlandılar. O zaman 
Türk Hükümeti, karşılığında İran'dan biraz toprak 
alarak, iran'ın güvenliğini sağlamak üzere, Makû 
Dağlarının Iran için güvensiz olan yerlerini iran'a 
'bıraktı. Bugün feleğin cilvesine bakın ki, oradan bize 
sığınanlar, Iran sınırının içindeki Makû Dağlarının 
bizim için elverişsiz yerlerinde barınıyorlar ve Iran 

- bize karşı olumsuz, 

Bugün İçişleri Bakanının öğle vakti yayınlanan 
bildirisin! dinledim, özeti şöyle : «Döndük, dostluğu 
lerçinledik, hudut meselesinde karşılıklı anlayış için
de olduk.» Bir şey ydk arkadaşlar; siyasî, politik bir 
iki cümleden ibaret bir bildiri idi. 

Biz gitmeden evvel Iran zaten tavrını belirtmişti. 
«Ben Irak sınırında yapılan her hareketi kendi güven
liğime karşı tutarım» demişti. Iran huzursuzdur. 
iran'da bugün 9 yaşında çocuklarla 70 yaşındaki de
deler savaşıyor. Bir memleketin bu halde olmasının, 
o memleketi yönetenleri nasıl huzursuz kılacağını tak
dir edersiniz. 

Bunun dışında son zamanlarda, millî İran mu
kavemetini Paris'te temsil eden Şahpur Bahtiyar'm, 
adı, geceleri Tahran caddelerinde ışıklarla yazılıyor, 
söndürülüyor. Sinirli, gerilimli bir komşumuz var. 
Başındaki de biraz fanatik biliyorsunuz. Biz neden 
böyle hep ayaklara giderek sözüm ona akılcı bir po
litika -izliyoruz? Bu mu arkadaşlar akılcı politika? 
Dışişleri teşkilatımız'hiç mi koku alma yeteneğine 
sahip değildir? Beni Dışişleri Bakanlığı üzerinde ko
nuşturan olaylar, hepinizin normal olarak üzüleceği 
ve onur meselesi yapacağı playlardır. Bir bakan gi
diyor, Genel kurmayın tanınmış bir şahsiyeti, bir ku
mandanımız gidiyor; 'istihbaratımız yok mu efendim; 
gitmeden evvel ne cevap alacağımızı bilemiyor mu-
vuz? Ne cevap alacağımızı zaten adam söylüyor ora
dan. Neye güveniyoruz da gidiyoruz? Milletlerin li
derlerini tanımak, rejimlerini tanımak gerek. 12 Ey
lülden sonra «Türkiye'de zulüm idaresi vardır» diyen 
bugün iran'ın başındaki zattır. 

Suriye, Irak, Mısır, Libya ve tran Müslüman kar
deşlerimiz; fakat bunların hepsine birden biz dost
luk elini uiatırken, bilhassa sınırımızdaki Irak, Iran 
ve Suriye ile bazı şeylere dikkat etmek zorundayız. 
Bugün Şiî Suriye, Şiî iran'la birleşip, anlaşıp, Sünnî-
Irak'a karşıdır, ki hepsi Müslümandır. Çok şükür 
Türkiye Cumhuriyeti Atatürk devrimiyle beraber 
mezheplerin, tarikatların hepsini, kaldırmış, lâikliği 
getirmiş, vicdan özgürlüğünü getirmiş; inanan - inan
mayan, Sünnî - Şiî bir kardeş topluluk içinde, bu hu
kuk devletİnUn içinde -Din devleti değil arkadaşlar, 
Müslümanız; ama Devlet hukuk devletidir- gül gibi 
yaşıyoruz. Yalnız, oradakilerle temas ederken, Müs
lüman kardeşlerimizin rejimlerini değil, Müslüman 
kardeşimiz ve komşumuz olmalarım dikkate alarak 
anlayış göstereceğiz. Mısır Libya'yla, Suriye Irak'la, 
tran Irak'la, öbürü onunla bir birini gırtlaklamaya 
çalışıyor. 
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Onun için dışişleri teşkilatımız bize istihbarat çı
karırken, devlet adamlarımızın onurunu düşünmesi 
lazımdır. Bir meşru Hükümetin İçişleri Balkanı ve 
bir kumandanı oraya gidiyor ve oradan tersyüzü ge
ri dönüyor. Hariciyemiz birinci gidişimizde de bizi 
aldattı; Sayın Barbakanımız gitti, Humeyni tarafından 
kabul edilmedi. Bir kardeşimiz Ermeniler tarafından 
öldürüldü ve bugün mahkemesi hâlâ yapılmamakta
dır. Onun için dışişleri teşkilatımızı, istihbaratında 
daha dikkatli olmaya, Hükümet mensuplarımızın 
onurunu rencide etmemek için çok dikkatli çalışma
ya, istihbaratını ona göre yöneltmeye davet ediyo
rum ve hepinizin de bu görüşe katılacağından kuş
kum yoktur. 

Saygılar sunuyorum efendim. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 

4. — Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. 
Vehbi Dinçerler'in, Edime Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın gündem dışı konuşmasına cevap veren 
konuşması 

BAŞKAN — Beden eğitimi ve spor liselerine alı
nacak öğrenciler konusurMaki birinci gündem dışı ko
nuşmaya Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nının cevap verme talebi vardır; Tüzüğümüzün ilgili 
maddesi gereğince Sayın Bakan 'buyurun. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M, VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Arıkan'a 
bu konuyu gündeme getirdikleri ve bana açıklama 
fırsatı verdikleri için teşekkür etmek istiyorum. 

Bu sene ilk defa beden eğitimi ve spor meslek 
lisesi diye bir okul gelişjtirdik. Bu Türkiye'de ilk de
fa kuruluyor. Yalnız sonradan öğrendik ki, mesela 
Bulgaristan'da bu okuldan 16 adet lise varmış ve 
gerek üstün kabiliyetli sporcu yetiştirilmesinde, ge
rekse sporun kitlelere yayılması için antrenör yetiş
tirilmesinde yıllardır anakaynak bu imiş. Tesadüfen 
Bulgaristan'a gittiğimizde de bu okulları tetkik etme 
imkânı bulduk ve böylece anladık ki doğru yoldayız. 
(MDP ve HP sıralarından gülüşmeler) 

Efendim, zannettiğiniz gibi değil, gayet iyi anlı
yorsunuz, doğruluktan Allah kimseyi ayırmasın, biz 
bildiğimiz yolda, doğru yolda devam ediyoruz. (MDP 
sıralarından «Bulgaristan doğru yolda mı yani?» ses
leri) 

23 . İÜ « 1984 O : 1 

Hayır efendim öyle değil. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, devam edin efendim. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Yani, 
spor meslek lisesi sporun kitlelere yayılması, sporun 
iblimsel hale gelmesi konusunda denenmiş bîr tecrü
be olması bakımından teyit edici bir unsur olmuş
tur; gayet tabiî yanlış da olabilir. 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Başka bir tane se
çin lütfen, talihsiz bir misal bu. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
Siz devam edin efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI M. VEHBİ DİNÇERLER (Devamla) — Efendim, 
«Doğru nerede ise oradan alın» diyorlar. 

Burada tabiî Sayın Arıkan'ın ifadesi spor mes
lek liselerinin kuruluşu ile ilgili değil, kız öğrencile
rimizin henüz bu okullara alınmaması ile ilgili. Okul
ların yeni olduğunu, yeni bir tecrübe olduğunu arz 
ettim. Kızları almayacağız diye bir kural yok. Yal
nız deneyeceğiz; gerçekten bize uygun olup olmadı
ğını, verimli olup olmadığını yaşadıktan sonra tes
pit edeceğiz. Daha sonra da gayet tabiî ki, geliştiril
mesini göz önüne alacağız. Kızları almayacağız di
ye de bir konu yok. . , 

Bu endişeyi de şöylece telafi etmek isterim : 
Talim Terbiye Kurulu Başkanı şu anda asil olarak 
atanmıştır ve bana gelen bilgilere göre ilk defa bir 
hanımefendi Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı yap
maktadır., Talbiî ki, işi kim ehil olarak yapacaksa gö
rev ona tefrik edilmeden verilecektir. Sporda da bu 
böyle olacaktır. 

Ayrıca ufak hir nüans daha var. Dikkat buyu-
rulursa görülecektir ki, biz bu okulları' Kahraman
maraş, Yozgat, Ağrı, Çanakkale gibi güreş potansi
yeli diğer spor dallarına göre daha yüksek olan yer
lerde açtık. Dolayısıyla, güreş spor okullarına şim
diden kız öğrenci almak gibi bir düşüncenin içerisine 
girmemiz zaten mümkün değildi; ama gelecek yıllar
da inşallah bunu geliştireceğiz. 

Hiç kimsenin merakı olmasın; doğruları yapaca
ğ a 

Saygılar sunuyorum efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
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B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Fransa'ya gidecek olan Tarım Orman» ve 

Köy İsleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm dönüsüne ka
dar Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına Devlet 
Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun görül
müş olduğuna dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/599) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz efendim. 
Gündemimizin «Sunuşlar» kısmında 2 adet Cum

hurbaşkanlığı tezkeresi vardır; okutup, ayrı ayrı bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD)' 

nun 22 - 26 Ekim 1984 tarihleri arasında Paris'te ya
pılacak olan 8 inci Guvernörler Konseyi Toplantısı
na katılmak üzere Fransa'ya gidecek olan Tarım Or
man ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm dönü
şüne kadar; Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı
na, Devlet Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğu
nu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Suudi Arabistan ve Irak'a gidecek olan Sa

nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönü
şüne kadar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Devlet Ba
kanı Ahmet Kurt cebe Alptemoçin'in vekillik etmesi
nin uygun görülmüş olduğuna dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/600) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Riyad'da düzenlenecek olan 6 ncı Türk İhraç 

Ürünleri Fuarı ile Bağdat Fuarının açılışlarına katıl
mak ve görüşmelerde bulunmak üzere, 25 Ekim -
2 Kasım 1984 tarihleri arasında Suudi Arabistan ve 
Irak'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Bakanı H. Ca
hit Aral'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Ba
kanlığına Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo
çin'in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine 
uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun 

6/146 esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair 
önergesi (4/36) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
İlişkin önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sayın Genel Kurul gündeminde 6/146 sıra sayı

sıyla devam eden sözlü sorumu, Hükümet Başkanı 
Sayın Özal bugüne kadar cevaplandırmamış olduğu 
için, güncelliğini ve aktüalitesini kaybetmiş bulundu
ğu için geri çekiyorum. 

Gereği yapılmak üzere Yüce Başkanlığa arz olu
nur. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

İstanbul 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

4. — Çanakkale Milletvekili Onuraİ Şeref Bozkurt' 
un Plan ve Bütçe Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/38) 

BAŞKAN.— İki adet Komisyondan istifa öner
gesi vardır, okutup ayrı ayrı bilgilerinize sunuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Plan ve Bütçe Komisyonun

dan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Onuraİ Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/37) 

BAŞKAN— Diğer önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Kamu İktisadî Teşebbüsleri 

Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gereğini saygılarımla arz ederim. 

Ayhan Fırat 
Malatya 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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IV. — SE 

/. — Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan I 
üyeliğe seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçi
yoruz. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER I 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 40 ar
kadaşının, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının neden
leri ile sonuçlarını ve bu olayların önlenmesi için alı- j 
nacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/2) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin 
«Genel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına 
Dair öngörüşmeler» kısmına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan 10/2 esas numaralı Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver ve 40 arkadaşının, güm
rüklerdeki kaçakçılık olaylarının nedenleri ile sonuç
larını ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbir
leri saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki ön-
görüşmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
önergenin özetini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ülkemizin gündeminde yıllardır canlılığını ve sü

rekliliğini koruyan ve Kapıkule olayları ile yeniden 
ortaya çıkan gümrük kaçakçılığı olaylarının nedenle
rini, sonuçlarını ve alınacak önlemleri saptamak ama
cı ile Anayasamızın 98 inci maddesiyle Millet Mec
lisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergemiz. 
ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
-Adana Milletvekili 

Cüneyt Canver I 
ve 40 arkadaşı I 

(1) 10/2 esas numaralı Meclis Araştırması öner
gesinin aslı 18.10.1984 tarihli 14 üncü Birleşim tuta
nağına eklidir. 

Plan ve Bütçe Komisyonunda açık bulunan üye
lik için Halkçı Parti Grubunca Malatya Milletvekili 
Sayın Ayhan Fırat aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

Meclis Araştırması önergesinin özeti 
Gümrüklerde meydana gelen olaylar ülkemizde yıl

lardır canlılığını koruyan ve yeterli önlemlerin hiç
bir dönemde gerektiği biçimde alınmadığı olaylardan
dır. Öyle ki Türk gümrük kapılarının delik - deşik ol
duğu ve kaçakçılığın hiçbir biçimde önlenemeyeceği za
man zaman en yüksek düzeyde Devlet görevlilerince 
dahi açıklanmış ve bu tip olaylar ülkemizin gündemin
de sürekli olarak yer almışlardır. 

Gümrüklerde meydana gelen kaçakçılık olaylarının 
soruşturulduğu bir dönemde toplam 1 981 kişinin 
atanması yapılırken buradaki yolsuzluklar saptanmış
tır. Saptanan yolsuzluklar ise şunlardır : 

1. Atanan memurların tümünün bir belediye sına
vını kazandıklarını belirten belgeler ile işe alındıkları, 
bu belgelerden bir bölümünün sahte olduğu, 

2. Memuriyete girişte aranması gereken belgelerin 
noksan veya sonradan tamamlandığı, 

3. Atamaların çoğunun tahsil durumuna göre gire
bilecekleri derecelerin üstünde yapıldığı, 

4. 18 yaşını tamamlamamış ve kazaî rüşt alma
mış kişilerin işe alındığı, 

5. Kadrosuz atamalar yapıldığı. 

1978 yılında Gümrük ve Tekel Bakanlığı yetkilile
rinin, kaçakçıların yılda 2 milyar doları Bulgaristan'a 
gönderdiklerini açıklaması, olaylarda ülkemizin mad
dî kaybının büyüklüğünü ve kaçakçılığın uluslararası 
boyutlarını göstermesi açısından çok önemli bir açık
lamadır. 

Türkiye'de kaçakçılık olayları, her devrin bakanı 
tarafından kamuoyunu dalgalandıracak biçimde açıkla
malar yapmalarına neden olmuştur, örneğin Aralık 
1978 devrin bakanı 100 milyon liralık deterjan mad
desi kaçakçılığına elkoyduğunu açıklarken bu kez de 
Temmuz 1979'da o dönemin bakanının «Silah kaçak
çılığı ile ilgili açıklama yapamayacağını» belirtmesi, bu 
tip olaylar üzerindeki kuşkuların giderek artmasına 
sebep olmuştur. 
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Yeniden işlerlik kazanan Parlamentomuzun karşı
sına çıkan önemli olaylar içerisinde gümrük kapıların
da meydana gelen olayların önemli yer tutmasının ar
tık bir raslantı olmadığı açıktır, özellikle Kapıkule 
sınır kapısında bir kaçakçı otobüsünde bulunan 127 
milyon lirayı paylaşan 9 gümrükçünün yakalanması 
ile ortaya çıkan olayın soruşturması derinleştirildikçe 
altından altın mafiasının, Ağca'mn, silah ve elektroniK 
eşya kaçakçılığının da çıkması ülkemizde kaçakçılık 
olaylarının sürekliliğini devam ettirdiğinin en belirgin 
kanıtıdır. 

Kapıkule olayı soruşturulurken Maliye Bakanının 
yaptığı açıklamalar son derece önemlidir. Bakan 
«Gümrük mafiasının belini kıracağını, gümrük kapıla
rında görev almak isteyen memurların büyük paralar 
ödediğini, araya hatırı sayılır kimselerin girmesi ile bu 
tayinlerin yapıldığını» açıklamıştır. 

Bakan bununla da kalmayarak, soruşturmayı sür
düren emniyet yetkililerini kamu görevlilerine işken
ce yapmakla ve yetkilerini aşmakla, yine İçişleri Ba
kanını da acz içerisinde bulunmakla ve görevini ih
malle suçlamıştır, özellikle bu açıklamaların bir bakan 
tarafından yapılması son derece ciddî ve önemlidir. 

Demokrasiler her olayın toplum Önünde ve özgür
ce tartışıldığı rejimlerdir. Türk Demokrasisinin yaşa
ması ve kurumlaşması açık rejime geçilebilmesine bağ
lıdır. Devletin en yetkili organlarınca ileri sürülen id
dialar sonuçlandırılmaz ve kamuoyu önünde serbestçe 
tartışılmaz ise bundan en ziyade Türk Demokrasisi 
zarar görecek ve halkın demokrasiye olan inancı gi
derek yok olacaktır. 

Her ne kadar Kapıkule olayları ve bunlar hakkın
da ileri sürülen iddialar yargı önüne sevkedilmiş ise 
de geçmişte olduğu gibi yalnızca bu olayların cezalan
dırılması ile gümrük kaçakçılığı olaylarının önleneme
yeceği açıktır. Türkiye Büyük Millet Meclisinin sahip 
Çıkacağı geniş bir araştırma sonucu özellikle bundan 
sonra alınabilecek kalıcı, tutarlı ve akılcı önlemlerin 
saptanması ile bu tip olayların yinelenmesi en azından 
asgarî düzeye indirilebilinecektir. 

Açıklamaya çalıştığımız nedenler ve Cumhuriyet ta
rihimizde meydana gelen bu tip olaylar bir bütünsel
lik içerisinde göz önüne alındığında Yüce Parlamen
tonun görevini yapması kaçınılmaz olmaktadır. Bu ne
denlerle Anayasanın 98 inci ve Millet Meclisi içtüzü
ğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince gümrük
lerde meydana gelen olaylar hakkında bir Meclis Araş
tırması açılmasını öneririz. 

23 . lû . 1984 0 : 1 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu öngörüşme-
de, İçtüzüğümüze göre Meclis Araştırması açılıp açıl
maması hususunda; Hükümete, siyasî parti gruplarına 
ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun göste
receği bir diğer imza sahibine söz verilecektir. 

Bildiğiniz gibi konuşma süreleri Hükümet ve grup
lar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi için 10 
dakikadır. Şimdi bu sıraya göre söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 
MEHMET KOCABAŞ (İçel) — Maliye ve Güm

rük Bakanı yok mu? 

BAŞKAN — Hükümet adına Sayın Bakan konu
şacaklardır. 

MEHMET KOCABAŞ (içel) — Muhatabı Maliye 
ve Gümrük Bakanıdır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Ana
vatan Partisiyle, Anavatan Partisi Hükümetinin ortak 
bir özelliği vardır. Bu ortak özellik, her ikisinin de as
lında en zayıf sanılan yanlarının en kuvvetli yanları 
olmasıdır. 

SABRI KESKİN (Kastamonu) — Hükümet adına 
mı konuşuyor, kendi adına mı? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Anavatan Partisinin, geçmişte farklı düşü
nen insanları aynı çatı altında ve ortak bir çizgide 
birleştirmiş olmasını, partimiz için bir zaaf işareti ola
rak gören ve partimizin her an dağılmasını bekleyen
ler, aradan 17 ay geçtikten sonra bu durumun canlı 
bir diyalog yoluyla partimizi her gün daha da güçlen
dirdiğini görüp nasıl şaşkınlığa ve umutsuzluğa düş-
müşlerse, Kapıkule olaylarında Hükümetimizin zayıf 
noktasını keşfettiklerini sananlar da sükûtu hayale 
uğrayacaklardır. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) Çünkü sayın milletvekilleri, basında ko
partılan gürültülerin, yaratılan sansasyonların, dediko
duların, spekülasyonların ardında, Cumhuriyet tarihi
mizin yolsuzluklarla mücadelede şimdiye kadar yürü
tülen en kararlı ve en kapsamlı operasyonlarından bi
risi yatmaktadır. Araştırma önergesinde de belirtildiği 
gibi, gümrük yolsuzluklarıyla ilişkisi nedeniyle bir 
Gümrük Bakanının mahkûm olduğu bir ülkede, bir 
Hükümetin, çoğu kendisinden önce meydana gelmiş 
birtakım yolsuzluk olaylarının üzerine bu kadar ta
vizsiz gitmesinin özel bir ajılamı vardır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Niye gocunuyor
sunuz, Hükümeti suçlayan mı var? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — önerge sahibisiniz, konuşacaksınız buradan. 
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BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, i 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, benim bu konuşma
mın amacı, kaçakçılık konusunda genel olarak Hü- 1 
kümetimin yaklaşımını ortaya koymak ve bu arada 
Kapıkule operasyonları konusunda Yüce Meclise bilgi 
sunmaktır. I 

Araştırma önergesinde iddia edildiği gibi S*ayın Ma
liye ve Gümrük Bakanımız Eylül ayı başında yaptığı 
basın toplantısında bazı gerçekleri açıklamaktan men 
edilmiş falan değildir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne
rede Maliye Bakanı? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı, o tarihte I 
açıklanmasında sakınca görmediği hususları açıklamış
tır. Ben de bugün bu konuşmamda, yürütülen operas- I 
yonların içinde olduğu aşamada verilmesinde bir sa
kınca bulunmayan bilgileri sizlere sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, Hükümet olarak, terörün sa
dece polisiye tedbirlerle önleneceğine inanmadığımız 
gibi, gümrük kaçakçılığının da sadece gümrüklerde 
alınacaİc^birtakım denetim tedbirleriyle önleneceğine 
inanmıyoruz. Bunun içindir ki, daha hükijmet oldu
ğumuz ayın içinde, yani geçen sene Aralık ayının so
nunda gümrük kaçakçılığını azaltacak bir dizi ekono
mik tedbirleri aldık, ithalatın liberalizasyonu; Gümrük 
Vergisi oranlarının azaltılması; yolcu beraberindeki eş
ya limitlerinin artırılmasırnaklihanelerde, kullanılmış 
eşyalara da vergi muafiyetinden yararlanma hakkının ( 
sağlanması bu cümleden aldığımız tedbirlerdir. Bunla
rın yanında gümrüklerde uygulanan formaliteleri de 
azalttık; ama bu tedbirlerle gümrük kaçakçılığının or
tadan kalkmayacağını da biliyorduk. Bizim amacımız, 
kaçakçılığı aşırı kârlı bir faaliyet alanı olmaktan çıkar
maktı ve bunu da başardık. Gümrük kaçakçılığının en 
önemli kalemi olan yabancı sigaranın ithalatını ve sa
tışını devlet tekeline aldık. Çök yakın zamana kadar 
kaçakçılarla rüşvetçiler arasında paylaşılan kaynaklar 
bugün ortadireği konuta kavuşturmak için kurduğumuz 
fona akmaktadır. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Bu durumdan çıkarları bozulanlar elbette feryadı 
basacaklardır, hatta bize her türlü çamuru da atacak- I 
lardır. (ANAP sıralarından alkışlar) I 

Ama biz, Hükümet olarak, Yüce Meclisin her üyer 
sinin hiç olmazsa bu konuda bizden desteğini esirge
memesini bekliyoruz. I 

Sayın milletvekilleri, döviz kaçakçılığı, gümrük ka
çakçılığın ikiz kardeşidir. Çünkü yurda kaçak olarak 
giren malların bedelleri resmî yollardan ödenemeyece
ğine göre, gümrük kaçakçılığının olduğu her yerde 
mutlaka illegal bir döviz piyasası olması gereklidir. 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Tahtakale'ye uğ
radın mı? 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi ona geliyorum, 

Sayın milletvekili hatırlattı, çok yakın zamana ka
dar Tahtakale piyasası olarak ekonomi literatürümüze 
geçen kurumu, aldığımız tedbirlerle çökerttik; var mı 
bir itirazınız? (ANAP sıralarından alkışlar) 

Çok yakın zamana kadar resmî döviz kuru ile ser
best piyasa kuru arasında yüzde yüzlere varan fark
lar vardı. Yalan mı? Bugün bu farklar, aldığımız ted
birlerle Batı ülkelerinde de rastlanan marjlara inmiş
tir ve bu marjların küçülmesine bakarak Türkiye'de 
gümrük kaçakçılığı olaylarının çok daha küçük boyut
lara indiğini de kabul etmek mümkündür. 

Şimdi Kapıkule'ye geliyorum. 
İBRAHİM URAL (istanbul) — işkenceleri de 

anlat. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Hepsini anlatacağım; amma sabırsızsınız. 

İBRAHİM URAL (istanbul) — Kimlerin işkence 
yaptığını da anlatın lütfen. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Müsaade edin, daha 20 dakikam var. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, Türkiye'de özellikle 
1978 - 1979 yıllarında döviz transferlerinin durması . 
sonucunda, sanayimizin ihtiyacı olan mallar TIR'lar-
la, gemilerle kaçak olarak yurda girmiştir. Bu durum, 
gümrük teşkilatımız üzerinde büyük tahribata yol aç
mıştır. 1980 yılından itibaren döviz rezervlerinin art
ması, alınan birtakım güvenlik önlemleri sonucunda 
silah kaçakçılığının azalması ve nihayet demin bahset
tiğim Hükümetimizin aldığı tedbirler sonucunda, güm
rük kaçakçılığına konu olan mallar azalmıştır. 

Bu durumda klasik rüşvet kapıları yeniden önpla-
na çıkmış ve gayrimeşru kazanç şebekeleri gözlerini 
yeniden eskinin en revaçta kapısı olan Kapıkule'ye 
çevirmişlerdir. Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımızın 
da ifade ettiği gibi, Kapıkule'ye tayin istekleri olağan
üstü artmış \o bu arada Hükümetimize de Kapıkule'de 
çeşitli yolsuzluklar yapıldığına dair ihbarlar yağmaya 
başlamıştır. Yapılan bu ihbarlar Hükümette en üst 
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düzeyde değerlendirilmiş ve bunların doğruluk dere
celerinin araştırılması için özel bir ekibin Kapıkule' 
ye gitmesi kararlaştırılmıştır; içinde bulunduğumuz se
nenin Nisan ayı içinde. 

Şimdi, bu ekibin yaptığı araştırmalar sonucunda; 
Kapıkule'de görevli memurların rüşvet karşılığı kaçak
çılık olaylarına imkân sağladıkları ve bunun da büyük 
boyutlara ulaştığı görülmüş, tayinlerde ve görev yer
lerinin seçimlerinde bir kısım kamu görevlilerine bü
yük çapta paralar ödendiği iddia ve istihbar edilmiş
tir. 

Rüşvet ve suiistimallerin gümrük sahasında, TIR 
muayenesinde, salon muayenesinde, naklihanede ve 
gümrük ambarlarında temerküz ettiği, TIR muayene
sinde 20 mark ile 50 mark arasında bir miktarın mua
yene memuru tarafından doğrudan doğruya veya güm
rük muhafaza memurlarıyla hamalların aracılıkları sa
yesinde alındığı, naklihanede komisyoncu ile hamalla
rın aracılığı vasıtasıyla anlaşmaya varıldığı ve bu bö
lümde rüşvet miktarının en üst seviyeye vardığı, güm
rük ambarlarında gümrüğe terk edilen ve zaptedilen 
eşyanın dışarıya çıkartılarak satıldığı; bu grupların me
saileri sonunda toplanan paraları gümrük muayeneye, 
gümrük muhafazaya ve emniyete aktardıkları ve pa
raların üst kademelere ulaştırıldığı, rüşvet almayan 
veya az para getiren memurların ise pasif görevlere 
verildikleri anlaşılmıştır. 

İstihbar! bilgilerin değerlendirilmesi maksadıyla so
mut olayların meydana gelmesi beklenmiş ve daha 
sonra meydana gelen olaylar izlenerek operasyonlar 
başlatılmıştır. 

1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun Ek 4 üncü 
Maddesinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici 
Madde Eklenmesine ilişkin (2682 sayılı) Kanunun 1 in
ci maddesi aynen şöyle demektedir : 

«Devletin; siyasî veya malî veya iktisadî veya as
kerî veya idarî güvenliğini bozacak nitelikteki kaçak
çılık suçunu işleyenler ile, sıkıyönetim askerî mahke
melerinin görevine giren suçları işleyenlerin fiillerine 
iştirak halinde olmasa bile, bunlara her ne şekilde olur
sa olsun yardım ettiği anlaşılan kaçakçılık suçları sa
nıklarının kaçakçılık davalarına bakmak görevi ka
nunun 13 üncü maddesindeki zaman kaydına bakıl
maksızın, Millî Savunma Bakanlığının önceden tespit 
ve Resmî Gazete ile yayınlayacağı sıkıyönetim askerî 
mahkemelerine aittir.» 

Bu nedenle operasyonlar, Birinci Ordu ve Sıkıyö
netim Komutanlığının bilgisi ve denetimi altında baş
latılmıştır. Şimdi operasyonlara geliyorum. 

23 . lû . 1984 O : 1 

1.3 Temmuz 1984 tarihinde Edirne Kapıkule Grup 
Kapısında Volkan Turizme ait 34 UR 575 plaka sayılı 
otobüs yurt dışına çıkış yaparken, Kapıkule Gümrük
leri Muhafaza Başmüdürlüğü görevlilerince yapılan 
kontrolde, otobüsün gizli bölmelerinde 22 milyon Türk 
lirası, 258 bin Alman mafkı, 75 bin Irak dinarı elde 
edildiği belirtilerek, otobüs şoförü Hakan Uğurlu hak
kında işlem yapılmış ve adıgeçen adlî makamlarca tu
tuklanmıştır. Bilahara şoför Hakan Uğurlu'nun ve
kili Avukat Talat Seyhan tarafından yapılan müraca
atta, otobüsteki kontrol sırasında gizli bölmelerde bu
lunan Türk lirası ve dövizlerin külliyetli bir miktarı
nın gümrük muhafaza görevlileri tarafından tutanak
lara geçirilmeksizin alındığı ve aralarında bölüşüldü-
ğü bildirilmiş; bunun üzerine konu incelenerek açığa 
çıkarılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğünce de 
görevlendirilen ekipler vasıtasıyla operasyonlara girişil
miştir, 

Yapılan tespitlere göre 34 UR 575 plakalı otobüsün 
gizli bölmelerinde 92 milyon Türk lirası, 644 100 Al
man markı, 75 bin Irak Dinarı ve 22 milyon Türk 
lirasının 13.7.1984 tarihinde Gümrük Muhafaza gö
revlilerince tutanağa geçirilerek işlem yapıldığı, sanıkla 
birlikte adliyeye intikal ettirildiği, 10 600 Amerikan 
doları, 14 bin Irak dinarı, 368 bin Alman markı ve 
70 milyon Türk lirasının gümrük muhafaza görevlile
rince tutanağa geçirilmeyerek kendileriyle birlikte ay
rıca 12 sivil arasında paylaşıldığı anlaşılmıştır. 

Gümrük muhafaza kesiminden 12, sivil kesimden 
12 kişi olmak üzere toplam 24 kişi, 60 133 520 Türk 
lirası, 249 520 Alman markı, 11 250 Irak dinarı, 7 610 
Amerikan doları ve 460 bin Türk lirası değerinde al
tın zincir, 1 405 495 Türk lirası değerinde 20 altın 
bilezik, bir milyon Türk lirası değerinde kot kumaşı 
ve fermuar, 1 200 000 Türk liralık çek, üç tabanca, 
22 mermi ile birlikte ele geçirilmiştir. 

İkinci bir olay da; 85 kilo altının Kapıkule'den 
kaçırılmasıyla ilgili olay değerlendirilmeye tabi tutul
muş ve kaçakçılara bir kısım gümrük muayene me
murlarının yardımcı olduğu yapılan sorgulamadan an
laşılmıştır. 

Gümrük muayene memurlarından bir kısmının ka
çakçılarla birlikte müşterek hareket ettikleri veya on
lara yardımcı oldukları anlaşılan ve adları çeşitli olay
lara karışan 21 kişi 37 485 750 Türk lirası, 85 050 Al
man markı, bin Hollanda florini ve 300 İsviçre fran
kı ile birlikte yakalanmıştır. 
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Yapılan sorgulamaları neticesinde, Kapıkule'de gö
revli 22 polise, bazı gümrük muayene memurları ta
rafından kaçakçılık ve usulsüzlüklerden aldıkları para
lardan bir kısmını verdikleri anlaşılmış ve olaylara ad
ları karışanlar hakkında gerekli tahkikatı yapmak üze
re iki polis müfettişi görevlendirilmiştir. Bunlardan 19 
emniyet mensubuna işten el çektirilmiş ve bu kişiler 
Edirne'den başka illere atanmışlardır. Ayrıca bu po
lislerle ilgili dosya Edirne Ağır Ceza Mahkemesine 
verilmiştir. 

Belirtilen olaylarla ilgili olarak yürütülen tahkikat 
sırasında, Kapıkule Mülkî İdare Amiri Vali Muavini 
Ümit Karahan'ın da adının belirlenmesi üzerine, tah
kikatı yürütmeleri amacıyla iki mülkiye müfettişi gö
revlendirilmiş, yapılan tahkikatta suç unsuruna rastla
nılmamıştır. Ancak, Kapıkule'deki görevi sona erdi
rilerek yerine başka bir vali muavini atanmıştır. 

Şimdi bu operasyonlarla ilişkili olarak ortaya çı
karılan diğer olaylara geliyorum-: Bunlardan birincisi 
Mehmet Ali Ağca ile Üzeyir Bayraklı'nın kaçırılması 
olayıdır. 17.8.1984 günü Kapıkule Gümrük Muhafaza 
Müdürlüğünde görevli bir gümrük muhafaza memu
runun aldığı 75 bin Alman markı rüşvetle ilgili ola
rak yapılan sorgulama sırasında, Mehmet Ali Ağca' 
nın Maltepe Askerî Cezaevinden kaçmasından birkaç 
gün sonra altı gümrük muhafaza ve bir polis memu
runun Üzeyir Bayraklı ile Mehmet Ali Ağca'ya sah
te pasaport sağlayarak Bulgaristan'a geçmelerini temin 
ettikleri tespit edilmiş ve konu sıkıyönetim komutan
lığına intikal ettirilmiştir. 

Terör örgülerine silah sağlamak ve uyuşturucu 
madde kaçakçılığı yapmak suçlarından 30.4.1984 ta
rihinde göz altına alınan Ermeni asıllı bir şahsın sor
gulanması sonucunda, konu ile ilgili olarak 102 şa
hıs gözaltına alınmış ve tahkikat devam ettirilerek, 
şebeke elemanlarınca Uzak ve Ortadoğudan temin edi
len uyuşturucu maddelerin yurt dışına çıkarıldığı, elde 
edilen kazanç ile de Türkiye'ye yaklaşık 400 bin silah 
ve 2,5 milyon merminin kaçak olarak sokulduğu, şe
bekenin bir kısım sol ve ayrılıkçı örgütlere bu silah 
ve mühimmatı intikal ettirdiği, bazı devletlerin istihba
rat örgütleriyle de organik bağlar içinde bulunduğu 
tespit edilmiştir. Bu itibarla siyasî yönden de sürdü
rülen tahkikat sonucu, Kapalıçarşıdaki bombalama 
eylemi de dahil, birçok eylemin bu şebeke marifetiyle 
planlandığı, uyuşturucu kaçakçılığının silah teminine 
matuf olarak yürütüldüğü ortaya çıkarılmıştır. Ope
rasyonların devamı esnasında, aynı şebekenin gümrük 
kapılarından bir kısım kuyumcu esnafıyla birlikte altın 
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i ve kıymetli taş kaçakçılığını da yürüttüğü, Türkiye'yi 
ekonomik yönden çökertme gayretlerini bu yolla da 
kesif biçimde sürdürdükleri anlaşılmıştır. 

Toplanan paraların, her hafta periyodik olarak, 
seyahat acentaları vasıtasıyla yurt dışına çıkartılarak, 
Suriye, Sovyetler Birliği ve isviçre'deki 12 Ermeni 
şirketine ulaştırıldığı, kaçak altınların ise Bulgaristan' 
da bulunan ASALA militanı Serkis Sakaryan tarafın
dan yurdumuza sokulduğu tespit edilmiştir. 

Yine Kapıkule olaylarının soruşturması sırasın
da, pırlanta kaçakçılığı yapan Ermeni asıllı bir ku
yumcunun ikametinde yapılan aramada külliyetli mik
tarda kaçak pırlanta, mücevherat ve altın ele geçiril
miş; Kapalıçarşıda «Babalar» diye tabir edilen kanun 
dışı yeraltı faaliyetleriyle tanınan şahısların hâkimiyet 
tesis etmelerine yardımcı olunduğu, 23 Ermeni asıllı 
kuyumcudan para toplanarak yurt dışında Devleti
miz aleyhinde çalışan örgütlere destek sağladığı anla
şılmıştır. Tahkikatların devamı sırasında, kaçakçılık 
olayı ile ilgili olarak rüşvet alan gümrükçülerin ara
sında, «sol görüşlü» olduklarından bahisle, bazı böl
gelerde sıkıyönetim tarafından göreve başlatılmayan 
memurların olduğu ve bu kişilere Edirne - Kapıkule 
•gümrük kapısında görev verildiği müşahade edilmiştir. 
Operasyonlarla ilgili olarak gözaltına alınan bütün sa
nıklar - bilerek veya bilmeyerek - kaçakçılara ve ille
gal örgütlere yardımcı olmak suretiyle rüşvet aldık
larını ve bu rüşvetlerin belirli ölçüler dahilinde üst
lerine aktarıldığını beyan etmişlerdir. 

I Sayın milletvekilleri, başlangıçta, normal bir ka
çakçılık operasyonu olarak başlatılan bu faaliyet, ba-

\ zı irtibatların da değerlendirilmesi neticesinde inanıl
maz boyutlara varmıştır. Bir şahsın sorgulaması ne
ticesinde silah kaçakçılığı ile ilgili olarak 39 kişi tes
pit edilmiş, bunlardan 23'ü yakalanarak adlî merci
lere teslim edilmiştir. Yapılan araştırmadan, bu gru
bun ülke içerisine 400 bin silah ve 2,5 milyon mermi 
sokarak ideolojik terör gruplarına dağıtımını yaptık
ları anlaşılmıştır. 

Yine aynı operasyonlar neticesinde uyuşturucu ka
nadına girilmiş ve tespit edilen 19 kişi ilk anda yaka
lanmıştır. Yapılan incelemeden uyuşturucu kaçakçılı
ğından elde edilen paraların bölücü örgütlere, silah ve 
eylemlerde kullanılmak üzere aktarıldığı öğrenilmiştir. 
Bu paraların, belirtilen örgütlere 72 milyarlık bölümü
nün intikal ettiği tahmin edilmektedir. 

Kıymetli taşlarla ilgili olarak yapılan operasyonlar
da 169 milyonluk traşlanmamış kaçak pırlanta 5 ki-

l siyle birlikte ele geçirilmiştir. Bu olay uluslararası ka-
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çakçılık görünümünde ise de, Türkiye'nin ekonomisi
ne yöneltilmiş bir operasyon olarak değerlendirilmek
tedir. Nitekim, Fransa'da bulunan ASALA sözcüsü 
verdiği bir beyanatta hedeflerinden birisinin de Tür
kiye'nin ekonomisi olduğunu belirtmiş ve ekonomiye 
zarar verecek bütün gayretleri göstereceklerini açık
lamıştır. Bu açıklamadan bir süre sonra İtalya'da, Er
meniler tarafından Türkiye'ye gönderilmek üzere sah
te 50 milyon doların bastırıldığı haberi alınmıştır. İz
mir'de yapılan bir operasyonda İtalya'dan intikal et
miş 10 bin sahte Amerikan doları ele geçirilmiştir. 
Görüldüğü üzere olayın yalnız kaçakçılık olarak de
ğerlendirilmesi büyük hatadır. İdeolojik konular ka
çakçılık olayını büyük boyutlarla aşmıştır. ASALA 
ile bölücü örgütlerin işbirliği ortaya çıkarılmış ve mad
dî gelirlerine ağır darbeler vurulmuştur. 

Sayın milletvekilleri, Araştırma önergesinin konu
sunu teşkil eden olaylar sıkıyönetimin yetki alanı için
de olup, sanıklar buradaki kaçakçılık mahkemesinde 
yargılanmaktadırlar. Yakalanan sanıklar sıkıyönetim 
mahkemesince tutuklanmışlardır. Bir yandan da ope
rasyonlar sürmekte ve mahkemeye intikal ettirilen sa
nıkların adlî işlemleri tamamlanmaktadır. 

Sanıklardan bazılarının yakınları, sorgulamaları sı
rasında işkence yapıldığı iddiasıyla Sayın Maliye ve 
Gümrük Bakanımıza -başvurmuşlar; bunun üzerine ko
nu Sayın Maliye ve Gümrük Bakanımız tarafından 
Adalet Bakanlığına intikal ettirilmiştir ve halen ciddi
yetle araştırılmaktadır. 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — Doğan Akin'i de 
anlatın. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Olayın boyutları ne olursa olsun, bütün şu 
anlattığım korkunç boyutlarına rağmen, bu olaylar 
nedeniyle alınacak tedbirlerin ve yürütülecek operas
yonların hukuk devletinin kuralları içinde olması ge
rektiği konusunda Hükümetimiz tam bir görüş bir
liği içindedir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Sayın milletvekilleri, Kapıkule olayları konusunda 
Hükümet olarak bu aşamada Yüce-Meclise verebile
ceğimiz bilgiler bunlardır. Bu aşamada daha detaylı 
açıklamaların, ve özelikle Ibir Meclis Araştırmasının, 
sürdürülmekte olan operasyonların ve mahkemenin 
safahatının selameti bakımından uygun olmadığı inan
cındayız. Takdir Yüce Meclisindir. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

. Söz sırasına göre, sıra Halkçı Parti Grubu adına 
Sayın Bürke'de. 

Buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 
HP GRUBU ADINA MUSTAFA KÂNI BÜRKE 

(Denizli) — Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; 
sözlerime başlamadan önce, Sayın Devlet Bakanımı
zın temas 'ettiği iki hususa ben de huzurunuzda te
mas etmek istiyorum. 

Birincisi; «Anavatan Partisi Hükümetinin açık ta
rafı aranıyor» deniyor. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Demedim öyle bir şey. 

MUSTAFA KANİ BÜRKE (Devamla) — «En 
zayıf zamanında, bir bakanın beyanatı ele alınmak 
suretiyle Hükümet üzerine, Hükümetin icraatını da 
engelleyecek şekilde hareket edilmek isteniyor». Bu şe
kilde bir mana çıkardım, özeti bu şekilde. 

'Bunu şöyle açıklayayım : Arkadaşlar, Hükümetin 
icraatını, Hükümeti zayıflatmak için takip etmiyoruz. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin vazifesini yerine ge
tirebilmek için Hükümetin icraatını hep beralber ta
kip ediyoruz; şu parti, hu parti olarak değil. (HP sı
ralarından alkışlar) Bu takip, Hükümetin icraatında 
olabilen, olabilecek olan hataların düzeltilmesi sure
tiyle daha iyi hareket etmesi, daha verimli bir -şe
kilde hizmet verebilmesini sağlamak amacına yöne
liktir. Aksi takdirde, Hükümet şunu yapmıştır, aman 
şunun üzerine yürüyelim şeklinde bir düşünceye sa
hip değiliz. Bu yüce çatı altında da hiç kimsenin bu 
amaçla hareket ettiğini kabul edemiyorum. 

(İkinci husus; «Hukuk devletine saygılıyız» dediler. 
Bunda hiç şüphe yok; Anayasamızda da aynı hüküm 
yer almaktadır. «Hukuk devletinin kaideleri içerisin
de işlemler sürdürülmektedir, hadise yargıya intikal 
etmiştir, yargının icraatını kolaylaştırıcı veyahut en
gelleyici, zorlaştırıcı şekilde bir işleme gitmeyelim» 
diye buyuruluır. Belki de doğrudur; ama Türkiye Bü
yük Millet Meclisi vazifesini yerine gefârirken hukuk 
devleti dışında mı hareket ediyor? Bir Meclis Araş
tırması herhangi bir bakanın veyahut da Bakanlar 
Kurulunun düşürülmesini veyaihut da Yüce Divana 
şevkini gerektiren bir husus değildir. Meclis Araş
tırması, Meclisin görevini tam yapabilmesi için bilgili 
kılınmasıdır. 

Sayın Bakanın burada vermiş olduğu bilgiler ina
nın 'bizler tarafından bilinmiyordu. Hayli büyük bil
giler verdiler ve «Bu, şu anda açılayabileceğimiz 
bilgilerdir, açıklayamayacağımız bilgiler de vardır» de
diler; elbette ki olacaktır. 
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Şimdi 'biz istiyoruz ki, hukuk devleti içerisinde 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bu büyük olayların 
ne durumda olduğunu görebilmesi için bilgili kılınsın. 
İçimizden çıkacak 'bir heyet -güçler oranında çıka
caktır- 'bu olayları gümrük kapısında, doğuda, anar
şistlerin içerisinde; yurt dışında, yurt içinde her yerde 
incelesin ve Yüce Meclise 'bir rapor versin. Burada 
şunu yapalım, bunu yapalım, yapılan işler doğrudur 
veyahut da eksiktir, fazladır şeklinde bilgi vermek 
suretiyle görevimizi zamanında yapalım. Bu da hu
kuk devleti kurallarının içerisinde en uygunudur. 
Çünkü Parlamentonun üzerinde herhangi bir güç 
yoktur. 

IBu iki noktaya temas ettikten sonra, olayları şöyle 
'bir özetleyerek, ne istediğimizi izaha çalışacağım : 
Hatırlarısınız, bizler çocukken de hatırlardık, o za
manlar «hep bu şekilde gümrük olayları olmuştur. He
pimiz yurt dışına çıktık, hepimiz yurt dışından gel
dik, gümrük kapısında nelerle karşılaştık hepiniz bi
liyorsunuz; tekrar etmeye lüzum yok. En basitinden 
çantan boş ise dahi 100 mark istiyor; hamalı da is
tiyor, memuru da istiyor, kontrolörü de istiyor ve-" 
yahut da başka şekilde yollarını buluyorlar; en ba-
• Bitleri bunlar. 

Bu olaylar o şekilde kartopu gibi, çığ gibi büyü
müştür ki, bugün memleketimizin geleceğini tehdit 
eder duruma gelmiştir. Olaylar artık 100 lirayla, 200 
lirayla, 100 markla, dolarlarla ölçülmüyor, «milyar» 
diyor ve Sayın Bakanın da burada söylediği gibi 100 
milyarlık bir meseleden bahsediliyor, daha üzerin
den yıl geçmeden 140 milyonluk bir kaçakçılıktan 
bahsediliyor. Avukat çıkıyor diyor ki : «Benim bu 
paramı devlet alsın ama, bu gaspediidi. Bu parayı, 
arayın, tarayın». IBu para hakikaten aranıyor, ta
ranıyor ve 140 milyonun 133 milyonu bulunabiliyor. 
27 milyon nereye gitti; o onun üzerine atıyor, o 
onun üzerine atıyor. 

Benim hatırladığım kadarıyla gümrük kapıların
daki bu gibi olaylar, eski tarihlerden başlayarak gü
nümüze kadar geliyor ve zaman zaman bütün top
lumu gerçekten derin üzüntülere sevk ediyor. Bu 
olaylara maalesef devletin üst kademesindeki memur
ları, bakanları ve başbakanları da karışıyor veyahut 
da karıştırılıyor. Yakın geçmişte bunların Yüce Diva
na nasıl sevk edildiklerini hepimiz biliyoruz. Gönlü
müz diliyor ki, bundan sonra bakanlarımızın, dev
let hizmetinde bulunanların memurlarımızın başına 
böyle bir olay alacağımız tedbirlerle gelmesin. Yoksa, 
tedbir alınmazsa herkes birbirine çamur atar ve bi

rinin üzerinde kalır, p kişi kurban edilir, gider. Her 
devirde kurban bulunuyor, olay yatıştırılıyor ve bir 
süre bu olaylar bir uyuma devresine giriyor, ikinci 
defa ortaya çıkışında, geçmişi aratacak şekilde daha 
güçlü, daha örgütlü ve daha geniş kapsamlı olarak 
karşımıza çıkıyor. 

Bu olayların nedenini -Sayın Devlet Bakanımız da 
biraz temas ettiler- Türk parasının yabancı paralar 
karşısındaki zayıf veyahut da kuvvetli olma durumu 
tayin ediyor ve bir de 'gümrüksüz çıkarılabilen bir ma
lın çok değerli olması bunu cazip hale getiriyor. Ha
yatıyla riske giriyor, girebiliyor, her şeyiyle giriyor. 
Alınan tedbirler inkâr edilemez, Türk parası
nın değeri giderek resmi kurlara yaklaştırılı
yor ve yabancı malların cazibesi de azaltılıyor. 
Fakat bu olayların karşısına çıkamazsak, bu ted
birler yetersiz kalacaktır. Şu anda milyonlarca liralık 
dövizin isviçre bankalarına ve bankerlerine yatırılmak 
üzere yurt dışına çıkarıldığını kabul etmemiz lazım. 
Bu durum halen devam etmektedir. Ama resmî ve 
resmî olmayan döviz kuru arasındaki bir liralık fark
la çalışılmaktadır. Bir milyon mark gönderildiği za
man bir milyon lira kazanılmaktadır. Benim bildi
ğim, incelediğim kadarıyla bu aradaki fark bir lira 
değil, dört beş lira arasında değişmektedir. Gönül 
istiyor, öyle ekonomik tedbirler alalım ki, dövizi yurt 
dışına çıkarmak, bu riski o kadar yükseltsin ki, bu 
yola başvurulmaya cesaret edilemesin. Diliyoruz ki, 
bu riski göze aldırtmayacak olan ekonomik tedbir
lerin alınması konusunda Yüce Meclisimiz de bilgi 
sahibi olsun, bu bilgileri biz değerlendirelim ve ona 
göre tedbirleri alalım, Yoksa Hükümete veya ba
kana «Haydi sen git, bu işi yapamadın» gibi bir dü
şünceye katiyetle sahip değiliz. 

ıSınır kapılarından giren ve çıkan mallar üzerin
de hepimizin, bütün milletin hakkı vardır. Kaçak
çılık ve yolsuzluk olaylarını kontrol altına alamazsak, 
ileride Türkiye'nin tam bağımsızlığında da büyük ya
ralar açmış oluruz. Anarşik olayların kaynağı bura
dadır. Gençliğimizin mahvedilmesi yalnız birayla de
ğil, uyuşturucu kaçakçılığı suretiyle de olmaktadır. 
Bu yönüyle bu konu öyle küçümsenecek bir konu 
değildir. Bu konunun üzerine mutlaka yürümemiz la
zımdır. 

Ben toparlayabildiğim, geniş devirlerden sâri ola
rak bugünlere gelen üç, beş olayı size arz etmek is
tiyorum, 

Biliyorsunuz bir zamanlar gümrüklerde proforma 
fatura düzenlemek suretiyle büyük yolsuzluklar ya
pılmıştır. Fiktif proforma dediğimiz bu faturalar, 
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hiçbir şekilde karşılığında mal olmayan faturalardır. 
Bunlarla sahtekârlıklar süregelmiş, büyük örgütler 
bundan büyük kazanç sağlamışlardır. Bunun da ye
kûnu 100 milyar lira olarak Hazineye intikal etmiş
tir. Vergisiz satışlarda, bu «duty free snop» dediği
miz satışlarda veya gümrüklerde kalan malların sa
tışlarında haylice yolsuzluklar yapılmıştır, bunları 
yapanlar tespite çalışılmıştır, fakat netice alınamamış
tır. 

Tudek'teki kredi ve transfer yolsuzlukları : Bu 
da yargı dosyalarına intikal etmiş fakat zamanaşımı
na uğradığı için üzerine gidilmemiştir. Demek ki, yar
gıya intikal edenlerde bir zamanaşımı olduğu tak
dirde, bu da zamanaşımına uğradığı için Hazinenin 
zararına karşılık bulunamamaktadır. 

Bir diğer olay Lockheed olayı, Lockheed olayı 
dle bunun ne alâkası var? Bunların hepsi birbirine 
kenetlenmiş olaylardır. Bu dosya nerede şimdi; nere
ye gitti, ne durumda? 

Hema - Dişli kredi olayları, transfer olayları, 
hayalî mobilya ihracat olayı... Döviz kaçakçılıkla
rının haddi hesabı yok. Transtürk Holding olayı, ITT 
olayı, Balkan Transport ve Sosyal Sigortalar ve Bağ -
Kur yolsuzlukları; bunların ithalattaki yolsuzlukları. 
Altın kaçakçılığı, fiktif depolarla ilgili olaylar. Si
lah ve uyuşturucu madde kaçakçılığı ve buna ben
zer olaylar. 

Bu olaylara şurada Sayın Hükümetin dikkatini 
çekmek isterim. Tüm dosyalar bir heyet tarafından 
12 Eylül öncesi, sadece başlıkları yazılmak suretiyle 
tutulmuştur. Bu dosyanın da 105 sayfa olduğu ifade 
ediliyor. Yani, bugüne kadar olan olayların tümü
nün başlıklarının yazılmasıyla 105 sayfalık bir dosya 
meydana geliyor. Bu dosya, herhalde Hükümetimize 
teslim edilmiştir. Çünkü, her hükümete bunlar, dos
yalar teslim edilmektedir. Acaba, bu dosyalar üze
rinde herhangi bir inceleme yapıldı mı, herhangi bir 
tasnif yapıldı mı; hangileri yargıya intikal etmiştir 
ve hangi safhadadır, hangileri ettirilmemiştir, soruş
turmaya lüzum görülmemiştir? Bunlar üzerinde bilgi 
sahibi olmayı herhalde bütün arkadaşlarım isterler. 
Maalesef, toplumumuza girmiş olan bu yolsuzlukları, 
bu anarşik olayların körüklenmesini, desteklenmesi 
olaylarım bir kanser olarak kabul edebiliriz; hem de 
tehlikeli bir kanser. Eğer zamanında hareket etmez
sek, zamanında teşhis koymazsak ve zamanında te
davi etmezsek bu hastalık bu memleketi kökünden 
alır götürür. 
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Bu arada cesaretli, bilgili ve bu işin üstesinden 
gelebilecek Devlet memurlarına, devlet adamlarına 
ihtiyacımız var. Bu kişileri bulup bu konulara yön
lendirdikten sonra yalnız bırakmamalıyız. 

Değerli arkadaşlarım, şu son Kapıkule olaylarına 
gelerek birkaç örnek vereyim. 27 Eylül 1983'te 85 
kilogram külçe altım yakalanıyor, yurt dışından içeri 
giren. Bu, Kambiyo Mahkemesine intikal ediyor. 
27 Eylül 1983'ten bu yana 1.3 ay geçmiştir, henüz 
daha Kambiyo Mahkemesi burada bir karara ulaşa
madığı gibi, belki de daha uzun süre ulaşamayacak. 
Bunun durumu ne olmuştur? Bu arada 13 Temmuz 
1984'te de bu olayın arkasından benzer olay, bu se
fer aksi yönden; Kapıkule'den çıkış halinde ve içe
risinde 140 milyon lira para olan ve Yugoslavya'ya 
altın almak için giden bir araba yakalanıyor; Biraz 
evvel bahsettiğim gibi, bunun üzerine yürünüyor. Ta
rih 13 Temmuz 1984 olduğuna göre, bu Hüküme
timiz zamanında olmuştur Yüründüğü zaman bunun 
133 milyon lirası tespit edilebiliyor ve büyük tahki
kat açılıyor. Burada da bir gecikme var; sıkıyöne
time havale ediliyor, valilik işin içerisine giriyor, ka
rışıyor. Mademki sıkıyönetime intikal etmiştir, vali 
ne bakımdan karışıyor, vali ne derecede yetkilidir, 
ne oldu? Burada bazı sual işaretleri var. 

Bu arada kişiler gözaltına alınıyor; kimisi tutuk
lanıyor, kimisi sebepsiz yere uzun süre içeri atılıyor, 
hürriyetleri sınırlanıyor. Tahkikata Sayın Bakanımız 
el atıyor, bakanlığa intikal ediyor. Bu defa diğer bir 
bakanlık karşısına çıkıyor ve bu arada Sayın Maliye 
ve Gümrük Bakanı diyor ki, «Ne yapalım ki egemen 
güçler var.» Kim bu egemen güçler? Bu, Türkiye 
Cumhuriyeti Devleti içerisinde, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin dışında egemen güçler kimlerdir? Ne
den bu tahkikat süratle yürütülemiyor? Neden va
liyle bakanlık arasında sürtüşmeler doğuyor? Neden 
iki bakanımız birbirine bu şekilde iyi gözle bakmı
yorlar veya birbirine destek olmuyorlar? Bu, Ana
vatan Partisini olduğu kadar hepimizi üzen bir olay
dır. O bakımdan bunun nedenlerini istemekte haklı
yız ve egemen güçlerin kimlerin olduğunu öğrenmek 
isteğimizde haklıyız. Bunu bilelim de, bundan sonra 
egemen güçlerin bu Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
üzerine çıkmasına engel olalım. 

Arkadaşlar, bu kadar ciddî bir konuda bakanlar 
susturulalbiliyor veyahut da susabiliyor. Madem su
sacaktın baştan n'için konuştun?. Ama 'bakan, bakan
lar susuyor dliye Türkiye Büyük Millet Meclisi susora-
malıdır. (Alkışlar) Türfciye Büyük Millet Meclislini 
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susturacak güç yoktur. Türkiye Büyülk Millet Mecli-
0i, Türkiye'de bütün olaylara tarafsız olarak 'bakmak
ta ve gereken tedbirleri zamanında almakla yükümlü
dür ve bunu almalıdır. 

Biliyorsunuz, birçok yöremizde vatandaşlarımız 
ne 'büyük sıkıntılar içinde yaşıyorlar. Işsizlerimüz çok 
iş bulup da geliri az olan, filesini dolduramayan ve-
yahutda - bugün gazetelerde okudum- evde yalnız 
küçük bir çocuğun mutfak masrafı 21 bin lira, 21 
brn lira da asgarî ücret, bir çocuğun bakımı için mut
fak masrafı 21 bin lira olursa, (milyonlarca memur ve 
işçinin, bu kadar sıkıntı içerisinde olduğu bir sırada, 
bu gümrüklerde, Hazinenin zararına olabilecek her 
türlü yolsuzlukların üzerine gidersek ve tedbirini alır
sak, şuraya intikal etmlişjtiir, buraya intikal etmiştir 
demeyip de eğer buralardan Hazinemin zararlarını 
karşılayabiilimek biz, Konut Fonuna daha fazla para 
ayırırız. Konut Fonuna, yalnız kaçakçılıktan elde et
tiğimiz malları aktarmayalım. Burada, kaçırılan pa
ralar, kaçırılan altınlar, kaçırılan dövizleri de ya
kalamak suretiyle Konut Fonuna aktaralım. İşsize iş 
bulalım, veni eserler yapalım, yeni ekonomik ola
naklar hazırlayalım. 

Eğer, gümrük kapılarına hakim olunalbilinıirse, 
bunun çarelerini bulabiliriz arkadaşlar, yani bu şim
diye kadar bulunmadı diye bundan sonra da bulun
mayacak demek değildir. Bu çareleri ancak Türkiye 
Büyük Millet Meclisi bulabilir. Çözülecek problem
leri iy;ce bilmeliyiz bir kere; nedir, ne yapacağız?. 
Mahkemeye vereceğiz, tutuklayacağız, işkence yapa
cağız şeklinde değildir. Bunun bilimsel çareleri var
dır, ekonomik çareleri vardır, askerî, sivil, yargı çare
leri vardır. 

Gümrük kapılarındaki yolsuzluklar nelerdir; bil
mek istivoruz. Uyuşturucu madde kaçakçılığı ne du
rumdadır Türkiye'de; bunu bilmek istiyoruz. Silah 
kaçakçılarını kimler ve hangi devletler yönetmekte-
•d'ir; bunu bilmek istivoruz. Döviz ve altın kaçakçı
lığı nasıl 'örgütlenmiştir, babalar kimdir; bunu bil
mek istivoruz. Memleketimizdeki bölücü hareketler 
nasıl ve kimler tarafından desteklenmektedir ve yö
netilmektedir; bumun ucunda dostlarımız var, düş
manlarımız var, bunları bilmek istiyoruz. Devlet ve 
hükümet kademelerine nasıl nüfuz edilebiliyor, bu
nun derecesi ve metotları nelerdir, bunun dncelenme-
slini işitiyoruz. 

Değerli milletvekilleri, bu ve benzeri suallere doğ
ru cevaplar bulunduğunda, bunların çarelerinin tespi
tim burada beraberce yapabiliriz. Mealisin bilgi edin-
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| mesi amacına yönelik soruşturma listemi, hiçbir za-
İ man adaletin çalışmasına bir mani değildir, hatta bir 

kolaylık, |bir destek sağlamasıdır. 
Türkiye'nin şu sırada maalesef güvenilir bir kom

şusu yoktur. Hangisi var arkadaşlar? Her biri Tür
kiye'nin güçlenmesinden endişe duymaktadır; Sayın 
Başbakanımız da bunu defaatle muhtelif yerlerde 
söylüyor. Kimisi Türkiye'de silah kaçakçılığını idare 
ediyor; mesela Bulgaristan. Daha geçenlerde, Boğaz-

I lardan geçen bir geminin Yunan'istan'ın bir limanında 
yakalanması. Bu, buraya da indirilebilir veya dolay
lı olarak buraya da gelecektir. Kimisi teröristlerin ye
tiştirilmesini sağlıyor; dostlar mı bunlar?. Kimlileri ise 
topraklarımıza ve tabiî kaynaklaranıza göz koymuş
lardır; dostlar mı bunlar?. 

I Hal böyle iken gelin meselelerimize hep beraber 
I sahip çıkalım. Şu dost bu dost... Amerika Birleşik 

Devletleri mi dosttur, Birleşmiş Milletler mi dosttur, 
I bizim haritada yerimizi bilmeyen kimseler mi dost

tur? 
I Sayın milletvekilleri, bu kabil olaylar Yüce Mec-
I lisimizce sürat ve ciddiyetle ele alınmazsa neler olur, 

bir an için düşünelim: Olaylar sıcaklığım kaybedkı-
I ceye kadar yüzlerce memur tutuklanır, kamuoyu 

önünde suçlanır. Gözaltına alınan bu kişilere, maale
sef itiraf ettirmek için, temel hak ve hürriyetler hila
fına işkenceye varan metotlar uygulanabilir. Bunlar-

I dan büyük bir kısmı suçsuz bulunarak serbest bıra-
I kılırsa da artık bu memurlar görevlerine dönemez-
I ter, döndürülmezler ve yıkılmış olarak bir kenara 
i çekilirler. Suçları sabit olanlar ise, egemen güçler 
I tarafından ya kaçırılır veyahut da yurt içinde ve yurt 
I dışında bir piyon olarak kullanılır. Büyük maddî ola-
I naklara gark edilen ve himaye gören kişiler gide-
I rek yükselen kademelerde görevlerine devam ederler 
I ve el üstünde tutulurlar. Aynı kişiler kilit mevkilere 
I getirilerek Türkiye'de planlanan oyunlarda kullanı-
I lir, rahatlıkla silah kaçakçılığı, uyuşturucu madde 
I kaçakçılığı icra ettirilir. 

I Sonuç olarak halkın Devlete, memura, Türkiye 
I Büyük Millet Meclisine olan güveni giderek zayıf-
I 1ar, kaybolur ve demokrasi de artık uzaklaşıp gider. 
I Geçmişte bu olaylar yaşanmıştır. Zamanında ted-
I bir alınsaydı bakanlar Yüce Divana sevk edilmez-
I idi, bölücü güçler egemen olamazlardı, 12 Eylül 
I öncesi olaylar doruk noktasına gelemezlerdi, Ameri-
I ka Birleşik Devletleri bütçesinden Ermeniler için pa-
I ra ayrılmazdı, diğer azınlıklar cesaret bulamazlardı 
1 ve Türkiye Cumhuriyeti demokrasisini tehlikeye sok-
I maz, ekonomisini iflasa götürmezdi. 
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Yüce Meclisin değerli milletvekilleri, söyledikleri
min kötümser 'bir hayal ürünü olduğuna inanmama
nızı dilerim. Yakın geçmişte bir gümrük yetkilimi
zin, ııp fakültesinden, «41 rakımlı yerde yaşar ve 
görev yapar» raporu alabilmesinin arkasındaki bü
yük tehlikeyi varın siz takdir edin. 41 rakımlı yer 
Kapıkule'dir arkadaşlar ve bu raporu veren de - san-
ka 42 veya 40 rakım olmazmış gibi - tıp fakültesi
dir. 

«Bu güçler egemen güçlerdir.» Sayın Arıkan böy
le söylüyor. Bu güçler ne isterse o olur, ağızları ka-
pattırılabilir, tayinler bu güçler tarafından istenildiği 
gibi yaptırılır, mevikileri ne olursa olsun, kişileri sat
ranç 'taşları gibi birbinine düşürebilirler, kısacası her 
şeyi yapabilirler; bunun adı da mafyadır. Ancak, 
Türkiye Büyük Millet Meclisi meseleye sahip çıka
rak, olayları derinliğine araştırma ve bunda bera
berlik ve birilik oluşturursa bu güçler egemen ola
mayacaklardır, egemenlik kayıtsız şartsız "millette ka
lacaktır. (HP sıralarından alkışlar) 

Kıymetli arkadaşlarım, Türkiye, hep beraber uzun 
süre takip ettiğimiz gibi, Amerika Birleşik Devlet
leri, Ermeniler, Birleşmiş Milletler, Avrupa kuruluş
ları, NATO, Fransa, Almanya, Yunanistan gibi dost 
bildiğimiz devlet ve kuruluşların baskıları altındadır. 
Son zamanlarda İslam devletlerinden bazıları da bu 
dostlar kervanına katılmışlardır. Bütün bu memle
ketlerde ve kuruluşlarda Türkiye üzerinde oynan
mak istenen oyunlar planlanmaktadır. Bu memleke
timizdeki yolsuzluklar... 

(DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 
20 dakika doldu efendim. 

BAŞKAN — Doluyor efendim. 
Sayın Bürke, toparlayalım efendim. 
MUSTAFA KÂNI BÜRKE (tDevamla) — Hay

hay Başkanım. 
Türk Milletinin iyi niyetinden, müstesna gelenek

lerimizden faydalanmak suretiyle yaratılmak istenen 
nüfus çok tehlikeli derecelere varmıştır, 

Sayın arkadaşlarım, Meclis Araştırması isteği 
tamamen bu konularda, benzer konularda bağımsız
lığımızı tehlikeye düşüren konularda, gümrük kaçak
çılıklarının, yolsuzluklarının çok büyüdüğü bu konu
larda, yargı işlemlerine hiç engel Olmadan, içimizden 
seçilecek bür heyet marifetiyle bilgi toplamaktır; her
hangi bir hükümetin tümüne veyahut da bir üyesi
ne yönelik değildir. Aksine Hükümetin icraatmda-
toi alksayan bilgileri kendiller'ine vermek suretiyle daha 
güçlü tedbirler alınmasını sağlamaktır, 

Komisyonun vereceği rapor üzerinde tekrar top
lanarak ne yapacağımızı tespit edeceğiz. .Araştırma 
isteğimiz budur ve bunun bütün arkadaşlarımca ka
bul edileceğini ve bu işlemlerle Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin uhdesindeki büyük bor sorumluluğu 
yerine getirmiş olacağımız inancıyla teşekkür eder, 
saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bürke. 
Anavatan Partisi Grulbu adına Mahmut Oltan 

Sungurlu; buyurun efendim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

ANAP GRUBU ADINA MAHMUT OLTAN 
SUNGURLU — Sayın 'Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; Sayın Cüneyt Canver ve arkadaşları güm-
rüklerdefkiiı kaçakçılık olaylarının nedenleri ve sonuç
ları ve bu olayların önlenmesi için alınacak tedbirle
ri saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci ve İçtüzü
ğün 102 nci ve 103 üncü maddeleri uyarınca Mec
lis Araştırması istemektedirler. iBunu maddeler halin
de ifade etmek istersek : 

1. Gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının sebeple
ri, 

2. Bu kaçakçılığın sonuçları, 
3. Bu olayların önlenmesi içlin, alınacak ted)bir-

ler 'için araştırma istenilmektedir. 
Muhterem Meclis fetediği her konuda bilgi ala-

ıbilmek için Meclis Araştırması açabilir, yapabilir. 
Bu, gerek Anayasamızın ve gerek İçtüzüğümüzün 
açık hülkümlerindendir. Bu hususta Yüce Meclisin ka
rar vermesi gerekmektedir. 

Gümrüklerdeki kaçakçılık olayları, her zaman ya
pıldığı iddia edilen, basına, zaibıtaya intikal eden ve 
'birçok vatandaşın müşaihedesiyle yaygınlığı doğrula
nan 'bir olaydır. Bu, dün de vardı, bugün de yapıl
mak istenilmektedir. 

12 Eylül döneminden sonra Sayın Cumhurbaşka
nı birçok konuşmalarında, rüşvet ve buna benzer 
suçlarla gerekli mücadelede başarılı olamadıklarını 
ifade etmekten kaçınmamışlardır. 

Bugün görülen nedir ve Gavın Cüneyt Canver bu 
meseleyi neden gündeme getirmiştir?. Anavatan Par
tisi iktidara geldikten sonra b';rçok meseleye el at
mıştır. Bunlar partinin, seçim beyannamesinden beri 
müdafaa ettiği hususlardır. Nasıl ki, «Anarşi mev
zuunda, anarşirtin sebebi iktisadî değildir; ancak 
anarşi yaratmak isteyenler iktisadî zemı'nden istifade 
ederler. İktisadî durumu bozuk bir memlekette attık
ları kötü tohumlar için daha iyü bir tarla bulurlar. 
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Biz kötü niyetli, "bilhassa dış tahrikleri 'önleyemeyece
ğimize göre, anarşinin önüne geçmek için zabıta ted
birlerinin yanı sıra iktisadî tedbirler ve eğitim tedbir
leri almamız lazımdır» demiş, bunu müdafaa etmiş 
isek, «Karaborsa ve kaçakçılığın da yalnız zabıta ted
birleriyle önlenemeyeceğini» ifade etmiş, bunun için 
de tedbirler önermiştik. Bu tedbirleriımliz, dış ticaret 
rejimi, gümrük mevzuatıyla ilgili tedbirler başta ol
mak üzere ticarî hayatı serbest hale getirici tedbirler 
ve kaçakçıların elindeki 'imkânları kaldırıcı tedbirler-
dir. 

Mtelkü'm, dış ticaret rejimi değiştirilmiş, döviz 
kuru çok daha serbest hale gelmiş, birçok malın it
hali serbest 'bırakılmış,. dolayısıyla birçoğu gümrük
lü veya konut fonu ödemeli olarak ithal edilmiş ve 
satılmış, Türkiye'de dün revaçta olan 'birçok kaçak
çılık -kalkmıştır. 

Bugün dünün en 'büyük kaçakçılık kalemlerinden 
olart sigara kaçakçılığı yoktur. Döviz kaçakçılığı ve 
karaborsası yoktur. Bankalar döviz alamaz hale gel
miş, dış ticarette ve her türlü ticarî hayatta döviz 
sıkıntısı kalmamıştır.- Yine bugün birçok madde it
hal edilmekle onların kaçakçılığı ve karaborsası kal
mamıştır. Bu defa ithali serbest olmayan altın vesair 
bazı mallarda kaçakçılık ve karaborsa olduğu riva
yetleri duyulmaya başlamıştır. 

Anavatan Partisi bu 'iktisadî tedbirleri alırken bir 
şeyi de yapmıştır : Bu, seçimlerden beri anlattığımız, 
ancak muhalefet tarafından bizim anlattığımız şekil
de değil de, başka türlü bize atfedilen zabıta tedbir
leridir. Sayın Genel Başkanımız özal nasıl ki, anar
şik olayları basit zabıta olayı kabul etmeyerek üzeri
ne en şiddetli şekilde gidelim demiş ve bunu yapmış 
ise, kaçakçılık ve karaborsada da alınan İktisadî ted
birlerin yanı sıra, zabıta tedbirlerinli de en iyi şekilde 
almış ve uygulamaya geçmiştir. 

îşte alınan bu sıkı zabıta tedbirleri meseleyi 'gün
deme getirmektedir. Alınan bu tedbirlerin neticesi 
ne olmuş?. Belki de Türkiye Cumhuriyeti tarihimde 
görülmemiş bir ölçüde olayların üzerine gidilerek 
ciddî operasyonlar yapılmış, en üst düzeydeki devlet 
memurları tutuklanmış, nezarete alınmış, sorgulan
mış, birçok görevli ve sivilde tutuklanmaktadır. 

Türkiye mafiası olarak adlandırılan, kaçakçılıkla 
ilgisi olduğu eslkıiden beri rivayet edilen birçok ismi 
maruf şahıs tevkif edilerek tahkikat derinleştMîmek-
tedir. Bunlar basınla ve her türlü yofa vatanda
şın dahi duyduğu, öğrendiği vakıalardır. Bu suretle, 
iktisadî tedbirlerle önlenen kaçakçılık, zabıta tedbir-
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leriyie önlendiği gibi, 'eskiden bu fiilî ika edenler de 
hesap vermeye başlamıştır. Bu işte parmağı olan her 
şahıs titremeye ve bana ne zaman sıra gelecek ̂ diye
rek korkmaya başlamış ve işi sulandırmak için gay
ret göstermeye, efkârı umumiye yaratmaya çalışmak
tadır. 

Bütün bu hadiseler olurken Anavatan Partisinde 
ve Hükümette dikkat edilen hususlardan birisi de, 
bu işlerin hukuka uygunluğu ve kimsenin eziyet gör
memesi meselesi idi. Nitekim, çok açık kalplilikle bu 
endişeyi bakan olan bir arkadaşımız dile getirmiş; 
ancak sayın bakanın tamamen hukuka olan saygısın
dan ve partimiz prensiplerindeki hürriyetçilik, ferdi
yetçilik esaslarını korumaya matuf bu beyanları da
hi, gerek bir kısım basın ve gerek bazı çevrelerce 
Anavatan Partisinde ihtilaf olarak gösterilmek is
tenmiştir. Bu, Anavatan Partisinin sağlık işareti ve 
adalet duygusudur. Devletin menfaatlerini gözetir
ken ve suçlunun üzerine giderken ciddî, hukuku ko
rurken, vatandaşın hürriyetini korurken ciddî olma
sındandır. 

Şu sorulan hususları biz kendi içimizde dile ge
tirdik. Bu soru sahibinden çok önce efkârı umumiye 
önünde hesabını verdik. Bu hale göre, Türkiye'de 
Anavatan Partisi iktidar olduktan sonra gümrük ka
çakçılığı, gerek iktisadî tedbirler ve gerekse zabıta 
tedbirleriyle tamamen denilecek ölçüde azaltılmış
ken, sayın parlamenter atkadaşlarca gündeme getiril
mesi çok gecikilmiş 'bir mesele olarak 'mütalaa edil
mektedir. 

Muhterem üyeler, şu anda Türkiye'de büyük güm
rük operasyonu vardır. Tahkikat devam etmektedir, 
deliller değerlendirilmektedir. Mesele adlî mercilerin, 
Türk hâkimler bin elindedir. Yıllar yılı devam eden 
bu mesele, bugün adalete tevdi edildiği, zabıtanın 
elan bu işi en ciddî bir şekilde takip ettiği bir esna
da Meclis Araştırması yapılmak suretiyle ne elde 
edilmek istenmektedir? Tahkikatın selameti bakımın
dan tamamen gizlilik içinde cereyan eden, asayiş ve 
adlî tekniği ve soruşturmayı icap ettiren bu mesele
ye el atmaktan maksat nedir? Kamu görevlileri bu 
takdirde, tahkikattaki tarafsız ve cesur durumlarını 
devam ettirebilirler mi? Bu suretle bazı sanıkların 
korunduğu endişesi, kamu görevlilerini yersiz teyak
kuza sevk etmez mi? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Meclise güven
miyor musunuz? 

M. TURAN BAYEZTT (Kahramanmaraş) — 
Araştırmayı istismar ediyorsunuz. 
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BAŞKAN — Lütfen efendim. 
MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 

Müsaade buyurun, müsaade buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 

Araştırma kimseyi korumaz. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Meclise güven

miyor musunuz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, cevap vermeyiniz 
efendim. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Efendim, bu Yüse Meclisin takdirindeki bur husus
tur. 

M. .TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Böyle itham olur mu Meclise? 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Adalete intikal etmiş ve henüz tahkikat safhasındaki 
bir meselede Türk hakimlerine, savcılarına güveni
miz yok mudur? Bu araştırma kabul edilirse, sanık
lar hakkında aynı mahkemeler, aynı hâkimler karar 
vermeyecekler midir? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Araştırma öyle 
yapılmaz. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Bu meselede... 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Doğrudan doğruya Meclise—hakaret ediyor, Meclisi 
itham ediyor beyefendi. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen dikkatli ko
nuşun. (ANAP sıralarından, «Hatibin konuşmasına 
müdahale etmesinler» sesleri) 

Meclisle ilgili... (ANAP sıralarından gürültüler, 
ayağa kalkmalar, «Susturun şunları» sesleri) 

Lütfen sayın milletvekilleri. Sayın milletvekilleri, 
sırayla söylüyorum efendim. Yerinize oturun lütfen. 
Sırayla söylüyorum, görüyorsunuz. 

ARİF AĞAOĞLU (Adıyaman) — Konuşma din
lenemiyor ki Sayın Başkan 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin, 
lütfen. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — 
Öyleyse siz müdahale edin Sayın Başkan.. 

BAŞKAN — Devam ediniz efendim konuşma
nıza. 

MAHMUT OLTAN SUNGURLU (Devamla) — 
Bu meselede, daha bir yıl dahi olmayan yakın bir za
manda Anavatan Partisi olarak görüşümüzü bildir
dik. Sigara karaborsası kaçakçılara yılda asgari mil

yarlarca lira gelir sağlıyordu, ayrıca suç işleniyordu. 
Sigarayı Devlet ithal etti, gümrük koydu, Konut Fo
nu koydu. Şimdi suç ortadan kalktığı gibi, kaçakçı 
da bir şey kazanamıyor ve bütün bu gelirler Dev
letin kasasına giriyor. 

Bunun gibi, viski, araba ve daha birçok malda 
aynı durum söz konusudur. Bunları Anavatan Par
tisi seçimlerde söyledi ve bugün tatbik ediyor, ba
şarılı oluyor. Bunun bilinmeyen tarafı nedir, öğre
nilmek istenen nedir, ne fayda sağlayacaktır? 

Meselenin çözüm yolları bellidir, sebep ise orta
dadır, Yasaklayıcı iktisadî tedbirler kaçakçılığın, 
karaborsanın asıl sebebidir. Bunlar kalktıkça kara
borsa azalacaktır. Ancak öyle kalemler vurdu ki, 
bunlar zaman içinde dahi kalkması söz konusu 
olmayan kalemlerdir; silah gibi, uyuşturucu gibi. Bu 
takdirde olayın üzerine sıkı zabıta tedbirleriyle gidi
lecektir ve gidilmektedir de. 

I Türkiye'de gerek 12 Eylülden sonra alman tedbk-
I 1er ve asayiş sebebiyle, bilhassa silah kaçakçılığının 
I durduğu, Anavatan iktidarının aldığı iktisadî tedbir 
I ile de sigara, içki, döviz ve daha birçok mühim ka-
I lem kaçakçılığın yok edildiği; diğerlerinin ise zabıta 
I tedbirleriyle âdeta önlendiği bir zamanda meselenin 
I ele alınmak istenmesi, yukarıda belirttiğim gibi tah-
I kikata halel getireceği gibi, akla bir başka soruyu da 
I getirmektedir. 
I Suçluların üzerine gidilmesinde, suçluların tevkif 
I edilip sorgulanmasında kamu menfaati görülmemek-
I te midir? Kaçakçıların yakalanıp sorgulanması mese-
I leşi, kaçakçılığın önlenmesi, suçluların tutuklanma-
I masından daha mı az bir tahrip yapmaktadır? Aksi-
I ne suçlunun yakalanmaması bir tahriptir, zarardır. 
I Muhterem milletvekilleri, seçimler çok tazedir. 
i Anavatan Partisi olarak kaçakçılık mevzuunda gö-
I rüşlerimizi bildirdik, tavrımızı belli ettik: İktisadî 
I tedbir ve zabıta tedbirleri. İktisadî tedbirleri aldık ve 
I almaya devam etmekteyiz. Karşı partilerin söylediği 
I gibi bütün meseleleri iktisadî zaviyeden ele almamafc-
I la, diğer yönlerini de görmekteyiz. Farklı düşünce-
I miz, meselelerin iktisadî yönlerini de görmemizden 
I doğmaktadır. Nitekim, bu meselede de en ciddî za-
I bıta tedbirleri alınmış ve alınmaktadır. Aldığımız ted 
I birlerle Türkiye'de beklenilmeyen bir ölçüde kaçak-
I çılık kalkmıştır. Bunda rahatsız olunacak bir taraf 
I olmadığı muhakkaktır. 
I Sayın Canver'in soruları nelerdi: Gümrüklerdeki 
i kaçakçılık olaylarının nedenleri^ Bu açıktır. Menfaat 
I temini, iyi eğitilmemiş personel, eğitim noksanlığı ve 
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iktisadı yasaklar. Bunun sonuçları ise, memleket eko
nomisine zarar, haksız kazanç temini olmuştüY. Olay
ların önlenmesi için alınacak tedbirler ise, iktisadî 
tedbirler, eğitim, zabıta tedbirleri. Biz bunları seçim
lerde söyledik, Hükümet Programında belirttik ve 
şimdi de icra etmekteyiz. Sayın Devlet Bakanımız 
konuşmasında da bu konularda en geniş şekliyle iza
hat vermiştir ve bu meselede Yüce Meclisi tatmin et
miş olduğu görüşündeyiz. 

Sayın Canver ve arkadaşları, Anavatan Partisinin 
aldığı iktisadî tedbirlerin verdiği bu güzel neticeyi öğ-
renmek istiyorlarsa, bu Meclis Araştırması konusu 
değildir. Anayasamızda kastedilen bilgi bu değildir. 
Anavatan Partisi Programı, Hükümet Programı bun
ları izah etmektedir. Tatbikat ise açıktır. Bunun için 
Meclis Araştırmasına lüzum yoktur. Parti olarak fev
kalade neticeler verdiğine inandığımız ve birlikte mü
şahede ettiğimiz bu tedbirlerin biraz daha sabırla 
meyvelerini tamamen toplayalım. Bu itibarla Meclis 
Araştırmasına karşıyız. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar), 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sungurlu. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Musa öğün; buyurun efendim. (MDP sıralarından 
alkışlar). 

MDP GRUBU ADINA MUSA ÖĞÜN (Kars) — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Halkçı Partinin 
40 milletvekilinin Kapıkule olaylarıyla ilgili Meclis 
Araştırması önergesi üzerinde Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubunun görüşlerini arz etmek üzere huzur
larınızda bulunuyorum. 

Yalnız konuya geçmeden önce Hükümet adına 
yapılan konuşmayla ilgili birkaç noktayı dikkatleri
nize arz etmek istiyorum. Sayın Yılmaz, biraz önce 
bu kürsüden yaptığı konuşmada Hükümeti güçlü gös
termeye çalıştı ve buna çalışırken de Sayın Vural 
Arıkan'ın maruz kaldığı baskıları kamufleye çalıştı. 
(MDP ve HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Size 
öyle geliyor. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Bir şey mi buyur
dunuz? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Size 
öyle geliyor dedim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz konuşmanıza 
devam edin. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Sana başka türlü 
gelebilir. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, cevap vermeyiniz 
efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Bu arada, «Maliye 
Bakanı açıklama yapmaktan men edilmedi» dediler; 
bu sözü bizzat kürsüye gelerek tekzip etti. 

Sayın Vural Arıkan Meclis koridorlarında gezer
ken ve ilgili bakan olarak buraya gelmesi icap eder
ken, yerine ilgisiz bakan olarak Sayın Mesut Yılmaz 
çıktılar. (MDP ve HP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar). 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Hü
kümeti o da temsil edebilir Sayın Başkan, (ANAP sı
ralarından «O, sizin de bakanınız değil mi?» sesle
ri). 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, bir dakikanızı ri
ca edeceğim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Buyurun. 

BAŞKAN — Hükümet adına kimin konuşacağı
na, Hükümeti kimin temsil edeceğine Bakanlar Ku
rulu karar verir efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Ben de, Maliye Ba
kanı burada iken Hükümet adına konuşanı ilgisiz bir 
bakan olarak arz etmek istedim, başka bir şey söyle
medim ki. 

BAŞKAN — Lütfen konuya gelelim efendim. 
(ANAP sıralarından «O da bu Hükümetin bakanı
dır» sesleri). 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Niçin kızıyorsunuz? 
Maliye Bakanı burada, Meclis koridorlarında oturu
yor, konu kendileriyle ilgili ve buradaki açıklamala
rı niçin kendilerine yaptır mıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın öğün, karşılıklı konuşmayı
nız efendim. 

MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Ama konuşturu
yorlar Sayın Başkanım. 

BAŞKAN — Siz konuşmanıza devam edin efen
dim. 

Lütfen müdahale etmeyin sayın milletvekilleri. 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) — Sayın Yılmaz, Sa

yın Vural Arıkan'ı engelleyerek yaptığı konuş
mada bir yığın suiistimalden bahsettiler. Bu 
beyanları dahi, böyle bir araştırma yapılmasını mec
burî kılmaya yeterlidir. 

Muhterem milletvekilleri, Kapıkule'de ortaya çı
kan gümrük kaçakçılığı olayı hiç şüphesiz ki, rüş
vet, yolsuzluk ve nüfuz suidstimaleri olgularını da 
bünyesinde taşımaktadır. Kamuoyunu büyük ölçüde 
tedirgin öden ve milletlimizin en hassas ol-
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doğu konuların başında gelen Devlet ve Devlet adamla
rına güven duygusunun zedelenmemesi, rüşvet, yol
suzluk ve benzeri olayların açıklığa kavuşturulması; 
gerçek sonuşların ortaya çıkarılması bakımından 
üzerinde ciddiyetle durulması gerekmektedir. Maale
sef, bugüne kadar yapılan işlemlerde bu ciddiyeti gör
mek mümkün değildir; aksine, olayla ilgili Hükümet 
yetkililerinin beyanlarını, ezellikle iki bakanın mesele 
üzerine müşterek, ciddî olarak gitmek yerine birbir
lerini suçlar mahiyetteki beyanları, gerek bu olayın 
ve gerekse vukuu melhuz ıbu gibi olayların açığa çı
karılmayacağı endişesini doğurmaktadır. 

Şimdi, bu konuda basında geniş olarak yer alan 
beyanlardan itair örnek olarak, ıSayın Maliye ve Güm
rük Bakanının 9 Ağustos 1984 günü bir gazeteye ver
diği bir demeci sunacak ve bunun üzerine ciddiyet
le eğilmenin zaruret haline ıgeldiğinli açıklayacağım. 

«Kapıkule operasyonunun perde arkası: Vural 
Arikan, «Egemen güçler KapıkuleMe karşıma çıktı» 
dedi. 

«Maliye ve Gümrük Bakanı, 14 .gümrükçünün 
gözaltına atamasıyla sonuçlianaln Kapıkule rüşvet 
operasyonu hakkında aşağıdaki açıklamaları yaptı.» 
(ANAP sıralarından «Hangi gazete?» sesleri) 

Ararsanız iarşivlerde bulursunuz. İsmini açıklaya-
îiak gazetenin propagandasını yapmak istemiyorum. 

BAŞKAN — ılJütfen efendim, müdahale etme
yin, haitip konuşmasına devam etsin. 

Buyurun efendim, devam edin siz. 
MUSA ÖĞÜN (Devamla) «Rüşvetçileri siz mi 

altaıdmıız? 

— Hayır, daha önceden onlar görevde idi. Bu 
yakalan başmüdürü bir süre önce görevden alıp İz
mit'e atamıştım, emri verdim, ancak Edirne Valisi
ne ibir 'başka yerden emiır gelmiş, vali bunun* üze
rine görevden aümak üistemedli, sonuç da mümkün 
olmadı. 

Neden mümkün olmıaldı? 
— Egemen güçler burada llöarşıma çıktı. Çok 

zor bir uğraşı İçindeyim. Çeşitli yerlerden girmek 
istiyorlar, 

— Diğer yakalananlar eskidende mi bu görevlere 
getirilmişlerdi? 

— Onlardan da bazılarını almak istedim, ancak 
bu yakalanan başmüdür, bunların yetişmiş, işinin 
ehli adamlar olduklarını yazışmaya döktü, iş yazış
malara da uzayıp gtfdiyordbs 

Madem endişeniz var, neden bu adamların gö
revden alınmaları için başkaca bir çaba göstermedi
niz? 

— Konuyu açıklayamaım. Mesele ta yukarılara 
kadar gitti. 

— Elinizde belge var mı? Var tabiî.» 
Değerli milletvekilleri, aradan bunca zaman geç

mesine rağmen yalanlanmayan veya tavzih edilme
yen veya bu hususları temlin maksadına matuf ola
rak 'basına yapmak istediği açıklamaları ve bunun 
iıçin yaptığı toplantılar parti yöntemi tarafından 
baskı altına alınarak Devlet adına herhangi bir hu
susun açıklanması mümkün olmamıştır. Bu işe, Dev
lete güven ve Devlet adamına güven bakımından tfev-

- kalede düşündürücü ve tehlikelidir. Tehlikelidir, çün
kü 12 Eyfflül harekâtının Milletimize kazandırdığı en 
önıeml'i değer ölçülerindin birisi olan Devlete ve Dev
let adamlarına güven fikri zedelenir (hale gelmiştir. 
Bunun nelere mal olacağını Türk siyasî hayatının 
geçmişini yaşayanlar tahmin edebilirler. 

Düşündürücüdür, çünkü bir bakanın anayasal 
yetkiyle dayanarak verdiği emir yerine ge
tirilmiyor. Şöylek'i; Sayın Bakan yetkisini kul
lanarak bir görevliyi başka bir yere atı
yor, tayin emrini de gönderiyor. Bu emri uygulama
sı gereken vaİ başka yerden emir alıp Bakanın em
rini yerine getirmiyor. Burada açıklığa kavuşturulma
sı gereken husus, valiye bakanın ıdaha üzerinde emir 
verme yetkisinin kime ait olduğudur. Anayasamız 
böyle bir merci göstermiyor. Zalten Sayın Bakan da 
bunu hukuk ralizaımı dışında, «egemen güçler» tabiri 
içerisinde ortaya koymaya çalışıyor. Bizim bildiği
miz egemen güç, Türk Milletidir. (M'DP ve HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ve egemenliği 
kullanma yetkisi de Anayasamızın 6 ncı maddesin
de belirtıilm'i&tir. Bunun dışında, varlığı iddia edilen 
güçlerim mevcudiyeti endişesini uyandıran beyanlar, 
vatandaşları tedirgin ötımiş, ayrıca demokrasiye bağ
lılık ve inanç duygusunu da zedeler hale getirmiştir. 
Bu (bakımdan ciddî bir denetime geçilmesi şarttır. 

Sayın milletveiklleri, olayın bir diğer yönü de 
gerçek suçluların aranmasında, yetkililerin beyan ve 
işlemleriyle orantılı olarak, insanlar kendi kafaların
da blirttalkım suçlular yaratmakta ve bunların mik
tarı da artmaktadır. Ayrıca, suçların alt kademedeki 
memurlara yükleme eğilimleri de gelişmektedir ve 
bunlar sezilmektedir. Bu durum hem yıkıcı, hem de 
çirkinidir. Bu bakımdan meselemin üzerine ciddî ola-
rak da gitoek zorunludur. 
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Muhterem milletvekilleri, kısaca ifadeye çalıştı-
ğıım ve kamuoyunda bilinen bu olayın sonuçlarının 
da kamuoyunca bilinmesi, açık rejimlerin tabiî ica
bıdır. Bugün demokratik rejim işlemektedlir. Bu açık-
lılk rejimidir, denetim rejimidir ve en yüksek dene
tim organı da Türkiye Büyük Millet Meclisidir. Ko
nu, demokrasimizin sağlıklı işlemesi bakımımdan ha
yatî önem taşımaktadır. Bu nedenle Meclis Araştır
ması önergesini Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
oUarak desteklediğimizi ve lehte oy kullanacağımızı 
arz eder, hepinize saygılarımı sunarım. (MDP ve 
HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşeklkür öderim Sayın öğün. 
Şimdi söz sırası, önerge sahibi Sayın Cüneyt Can-

ver'in, buyurun efendim. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

söz hakkımı, imza sahiplerinden Sayın Hüseyin Avni 
Güler'e bırakıyorum efendim. 

• BAŞKAN — Evet. Buyurun Sayın Güler. (HP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından, «imzalar 
incelensin» sesleri) incelendi efendim. 

Sayın Güler, konuşma süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; haziran ayı içerisinde 
hepimizin bildiği Kapıkule gümrük olayları patlak 
vermiş ve Türk Basını da bu hadiselere gerekli öne
mi göstermiştir. 

Daha gerilere gitmeden arz edeceğim : Cumhuri
yet tarihinde gümrük olayları, günümüze kadar öne
mini artırarak sürmüş ve bu gidişle de, reform nite
liğinde önlemler alınmazsa, çocuklarımızın ve to
runlarımızın sorunu olmakta devam edecektir. Ka
çakçılığın men ve takibinden yalnız Maliye ve Güm
rük Bakanlığı sorumlu değildir; İçişleri Bakanlığı da
ha fazla sorumludur. (HP sıralarından alkışlar) 

Kaçakçılıktan; hudut kapıları, serbest bölge, li
manlar ve antrepolarda Maliye ve Gümrük Bakan
lığı, geri kalan bütün vatan sathında ise İçişleri Ba
kanlığı sorumludur. 

Egemen güçlerin bakanlık görevini engellediği, 
gümrük «nafıasının belinin kırılacağı, yolsuzluklara 
adı karışan bazı personelin atanmasında milletvekil
lerinin ve eski bakanların etkili olduğu ve daha ön
ceki bakanlar devrinde gümrük teşkilatına, kasıtlı 
olarak kadro istenmediği, konularında beyanlar kuş
ku uyandırmaktadır. 

Bir eski saygıdeğer bakanımız, «Bu ülkede bazı 
kuruluşlar mükemmel, bazıları da doğuştan kötü ola
maz; hepsini Türk toplumu yetiştirmiştir. Bileşik 
kaplar konusu 1burada da geçerlidir» demektedir. Ma
liyeci hesap uzmanı bir sayın görevli Sayın Bakan 
Arıkan tarafından Gümrükler Genel Müdürlüğüne 
getirilmiştir. İlk defa teşkilattan yetişmeyen ve anla
mayan bir kişi bu göreve gelmiş bulunuyor. Maliye 
teşkilatı da büyük sorunlarını halletmiş bir örgüt 
değildir. Maliye teşkilatı kıymetli elemanlarını ma
liyenin ıslahında kullanmalıdır. Gümrük teşkilatının 
yetiştirdiği pek çok kıymetli kimseler ise, Devlete 
küstürülmüş ve oraya buraya atılmış durumdadır. 

Hatırlarsınız, 1940'larda Suat Hayri Ürgüplü'nün 
Gümrük ve Tekel Bakanı olarak ithamlar karşısında 
Mecliste kendisinin Yüce Divana şevkini mertçe is
temesi, aklanmasından sonra, 12 Eylülde Tuncay 
Mataracı'nın kayırma, yolsuzluk, nüfus ticareti, gö
revi suiistimal, Hazineyi zarara sokma gibi suçlar
dan mahkûm olması taze hatıralarımızın acı taraf
larıdır. 12 Eylül öncesinin Gümrük ve Tekel Bakanı 
Ahmet Çakmak hakkında 4 No. lu Ankara Sıkıyö
netim Komutanlığı suç duyurusunda- bulunmuş; fa
kat bugüne kadar hiçbir işlem yapılmamıştır. Bunu 
soruyoruz... (ANAP sıralarından «Kime soruyorsun?» 
fesleri) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) •— Bağım
sız mahkemelerde... 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Aynı 
suçu işleyen bir bakan içeride, diğeri dışarıda... 

Şimdi burayı dinleyin ; 

Mustafa Hanlı adında bir gümrük muhafaza me
muru (Sayın Bürke arz ettiler, gene tekrarında fay
da var), Ankara Tıp Fakültesi Hastanesinden, «41 
rakımlı bir bölgede görev yapabilir» raporu alabil
miş, • 4 profesör de bu raporun altını imza etmiştir. 
(ANAP sıralarından «Tarihi...» sesleri) 

Tarihi sizden önce de olabilir. Ben suçları arz 
ediyorum sayın milletvekilleri, 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, cevap vermeyin 
efendim, devam edin. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — 41 ra
kımlı yer de, Türkiye'de kapı olarak yalnız Kapı
kule'dir. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Profesörün adı
nı söyle? 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla). — Sayın 
Uğur Mumcu Cumhuriyet Gazetesinde açıkladılar. 
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MÜNİR F. YAZİCİ (Manisa) — Biz okumadık. 
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Devamla) — Oku-

saydınız. (Gülüşmeler) 
Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan, 

haklarında olumsuz müfettiş raporları olmasına rağ
men kaç.kişiyi Kapıkule'ye, kaç kişiyi diğer gümrük
lere atamıştır? Bu tayinlerde etken olan güçler var 
mıdrı, kimlerdir? 

Bu arada Türkiye'de en güçlü teftiş heyetlerinden 
biri olan Maliye ve Gümrük Bakanlığı müfettişleri
nin yetküeri azaltılmıştır. Bugün eski unvanlarını bile 
kaybetmiş olan bu teşkilat ilgilileri geçmişte fazilet
li hizmet ve vslahat önerilerinde bulunmuşlardır. 

12 Eylül tarihinden önceki Gümrük ve Tekel Ba
kanı Ahmet Çakmak zamanında Yeşilköy Gümrük 
Müdürlüğünde görevli bulunan Behçet Sefa hakkın
da İstanbul Sıkıyönetim Komutanlığınca, İstanbul'da 
görevlendirilmemesi karan bulunmasına rağmen ve 
aynı şahıs hakkında üç müfettişin olumsuz raporları 
varken, en büyük gümrük kapılarımızdan birisi olan 
Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne atanmıştır ve 
şimdi de oradadır. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Vural Arıkan' 
m özel Kalem Müdürlüğünü yürütmekte olan Bayan 
Hikmet Sefa da nereden gelmiştir? «ENKA'dan 
maaş alıyor» diye söylenmektedir. 10 aydır güven
lik soruşturması yapılmamıştır; güvenlik soruşturma
sı yeni gitmiştir. Bu sayın müdire en gizli yazılan 
dahi okuyabilmekte, fotokopisini çektirebilmekte ve 
atamalar için bile bakan adına her tarafa direktifler 
verebilmektedir. 

Sayın Bakanın (Milliyet Gazetesinde çıktı, Teoman 
Erel yazdı, aynen arz ediyorum) en yakın arkadaş
larından olduğu ve çok önemli kişi, «VİP» denilen 
Sayın Ünal Yaltırak'ın Bitlis Sigara Fabrikasının 
(BEST) yöneticiliğine getirildiği doğru mudur? Ba
sına yansıyan yazılardan anlaşıldığına göre, adi ge-

. çen sayın kişi çıkardığı aylık bir dergide özal Hü
kümetine ömür biçmekte ve yeni oluşumlardan 
bahsetmektedir. Her milletvekilinin aylardır dolabına 
atılan bu dergide Sayın özal için, «O uçağı kaldırır, 
havada götürür; ama yere indiremez», demektedir, 
(Gülüşmeler) 

Ayrıca, beş aydır Gümrük Başmüdürlüğüne hiç 
atama yapılmadı. Niçin? (ANAP sıralarından «Ne
reye, nereye?» sesleri, gürültüler) 

İstanbul... 
BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale et

meyiniz efendim. 
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HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Altı, 
yedi ay kadar önce, Ağrılı Kemal adında bir memur 
Kapıkule'den, müfettiş raporu ve sıkıyönetimin olum
suz yazılarına rağmen, yirmi gün kadar sonra Kapı
kule'ye bağlı başka bir kapı olan Pazarîcule'ye atan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, Kapıkule olayı bu sistemin 
bir parçasıdır. Yapılan soruşturmalarda birçok gö
revlinin, bu arada Bakanlık Müsteşar Yardımcısının 
gözaltına alındığını öğrendik. Hepimiz biliyoruz ve 
basından da öğrendik ki, Sayın Bakan, emrindeki 
memurlarına işkence yapıldığını ileri sürdü. Daha ön
ce bu kürsüden birçok defalar diğer işkence olayları 
dile getirildi. Kendi Müsteşar Yardımcısına yapıl
dığı iddia edilen insanlık dışı bu hadiseden sonra iş
kencenin karşısına çıkmak; diğerlerini reva görmek 
mi, yermek mi demek oluyor? 

Sayın Baikan Arıkan. Sayın İçişleri Bakanını it
ham ederek, bir basın toplantısı düzenleyeceğini ve 
her şeyi açıklayacağını beyan etmişti; fakat bilme
diğimiz emir ve telkinlerle bu açıklamalardan vaz
geçti. Şimdi de bu açıklamayı yapabilir. Sayın Ba
kan buradalar; niçin gelmiyor, niçin kürsüye çıkıp 
konuşmuyor da Sayın Devlet Bakam konuşuyor; ni
çin? ı(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; 
ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, lütfen konuya 
geliniz efendim. 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Türk 
Parasının Kıymetini Koruma Kanunu var. Bu ka
nuna aykırı hareket eden, cebinde kaçak 10 dolar bu
lunduran bir şahıs mahkûm edilmekte idi. (ANAP 
sıralarından «idi, kaldırdık» sesleri) İdi... Bir dakika, 
bir dakika... 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — 12 Ey

lülden önce 24 Ocak kararları zamanında 47 lira olan 
doların değeri bugün 420 lira. Türk parasının değeri 
dokuz misli düşürülmüştür, esas suçlu Hükümettir. 
(HP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar; ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen... Bir dakika efendim... 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Türk 

parasının kıymetini Hükümet düşürmüştür; özal 
Hükümeti düşürmüştür, (ANAP sıralarından gürül
tüler; HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, süreniz doluyor. 
Lütfen bağlayın ve yalnız konu üzenime konuşun. 
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HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Bitiri
yorum Sayın Başkanım. 

Meclisteki her parti ve her milletvekili milliyetçi 
olduğunu söylemektedir ve bu da doğrudur. Bir yol
suzluk, bir kaçakçılık; olayı varsa onun üzerine yürü
mek bu Meclisin görevidir. Bu, sapına kadar milli
yetçiliktir. (ANAP sıralarından «Biz de onu yaptık» 
sesleri, gürültüler; HP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Güler, Sayın Güler... 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Bu 

sahtekârlığın, bu kaçakçılığın üzerine yürünmüyorsa, 
bu başka türlü 'bir milliyetçiliktir. 

BAŞKAN — Sayın Güler, süreniz dolmuştur, 
lütfen sözlerinizi toparlayın efendim. (Gürültüler) 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Bağlı
yorum efendim. 

Millet bizi kaçakçılığın, yolsuzlukların üzerine 
gitmemiz için buraya gönderdi; artırdığımız maaş
larla bizi besliyor. 

BAŞKAN — Sözünüzü toparlayın efendim. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Kaçak

çılığın, yolsuzluğun üzerine gitmeyenler bu milleti 
aldatıyor demektir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Gittik 
diye telaşlanıyorsunuz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (Devamla) — Sizin 

anlayacağınız bir söz söyleyeyim; «Bizi aldatanlar 
bizden değildir» İmza, Hazret! Muhammed. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güler. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Şöyle buyurun efendim, sözünüzü 

işitemiyorum. 
Ne hakkında söz istiyorsunuz efendim; sataşma 

olduğu hakkında mı? (Gürültüler) 
Bir dakika efendim, Bakanı dinleyemiyorum. Ba

kanın 'kendisini işitmek istiyorum. 
Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkanım, muhtelif ko
nuşmalarda sataşmalar oldu, bunlara cevap vermek 
istiyorum. Özellikle son konuşmacının ve parti söz
cülerinin •konuşmalarında açıklamam gereken husus
lar var, • 

BAŞKAN — Hangi konuşmada, son konuşma
da mı? 

MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 
ARIKAN (İzmir) — Son 'konuşmada da var, önceki 
konuşmada da var; hepsinde var. 

BAŞKAN — Sayın Bakanın verdiği izahat yeter
li olmuştur; kendilerine söz veriyorum. (HP sırala
rından alkışlar) 

Buyurun efendim. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (izmir) — Sayın Başkan, değerli milletve
killeri; gümrük olayları Cumhuriyet kurulduğundan 
beri tükenmez kalem gibi bir şey; bitmiyor bir türlü. 
Hatta size şu kadarını arz edebilirim; kadın hakları 
dolayısıyla gümrük idaresinde ilk kadın memuru 
aradık, 6 ay sonra suiistimal yaptığını tespit ettik. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

Demek ki, bu işin bünyesinde, yapısında bu var. 
Bu yapıyı etkileyen faktörler neler? Bakanlığa gel
diğim zaman şunu gördüm : 

Birincisi, yolcu hareketleri var. Nerede var? Ka
pıkule'de var. Nerede var? Yeşilköy'de var. Nerede 
var? Habur'da var. Kapıkule'den senede iki milyon 
kişi girip çıkıyor, İstanbul'dan iki milyon kişi girip 
çıkıyor, Hac mevsimi dolayısıyla Habur'dan girilip 
çıkılıyor. Yıllardır Türk kamuoyu bu kapıdan girip 
çıkanların çektiği ıstıraplarla karşı karşıya getirilmiş
tir ve yansıtan da budur. 

•Ne yapabiliriz?. Sayın 'Mesut Yılımaz'm da 'ifade 
etekleri gi'bi, önce, yolcu 'beraberindeki eşvalariin. gi-
rliş imkânlarını artıralım dedik. Başka?. Gümrük tari
felerini düşürelim dedik. Sonra?. Naklihane tedbirle-
Hini ortadan kaldıralım dedik, öteden beri yasaları
mızda mevcut olup da uygulanmayan 'beyan ilkesini, 
'bir medenî ülke gibi getirelim dedik; tıpkı ingiltere'ye 
girerken, tıpkı Almanya'ya girerken gördüğünüz gi
bi. Gerçekten bu tedbirler uygulandı ve 'bu sene ilk 
kez Kapıkule'de, 'basın mensuplarının söylediği üze-. 
re, protesto sadedinde klakson çalınmamıştır. Böyle 
'bir durum 'ilk kez olmuştur ve o da 'bizim iktidarı
mıza rastlamıştır. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

İkindisi; gümrük idarelerinde ikinci olay, ticarî eş
ya giriş çıkışları dolayısıyla mevcut ihtilaflar. Bugün 
her ticarî eşyanın 'girişinde ihtilaf doğuyor, Çıkışında 
'ihtilaf doğuyor. Bu olay neden meydana geliyor diye 
düşündük. Bu olay şundan kaynaklanıyor : 

Bizim gümrük tarife pozisyonumuz 1965 doğum
lu; yani yirmi yaşındadır. Teknoloji gelişmiştir. Bir 
plastik sanayiini düşünün, jbir ilaç sanayiini, bir teks-
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til sanayiini düşünün; 'bu sanaylilere her sene yeni ye- I 
ni teknoloji geliyor. Diz tarifelerimizi 'buna uydur
mamışız. Tarifeleri buna uydurmayınca, talkdire taal
luk eden yetkiler artıyor ve o yetkiler arttıkça da rüş
vet olayları başlıyor. Biz ne yaptık?. Hemen süratle 
devreye girdik. Polis makamlarının içeri aldığı ve 
sonra serbest bırakılan Müsteşar Muavinimiz tarife- I 
yi ekibiyle beraber hazırladı, (Ki, Müsteşar Muavini- I 
miz o konuların uzmanıdır.) Başbakanlığa sevk ettik. I 
Şimdi Devlet Planlama Teşkilatında inceleniyor. Bu, 
yakında Balkanlar Kurulu kararnamesiyle devreye g'i- I 
recek. I 

İIBRAHtM URAL (istanbul) — Dövüldü mü?... 
MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL 

ARIKAN (Devamla) — Ona da geleceğim Sayın I 
Ural. Biliyorsunuz, ben bu kürsüde yemin ettiğim I 
zaman; yalan Söylememeye, hiçbir şeyi saklamamaya I 
andiçtim. (HP sıralarından «iBravo» isesleri, alkışlar.) I 

Gümrüklerdeki üçüncü olay ne?. Gümrüklerdeki I 
üçüncü olay, TIR olaylarıdır. TIR kamyonları güm- I 
rük kapılarından içeri giriyor, içerde boşalıyor, çıkı- I 
yor veya çıkmış gibi oluyor. Bu konulardaki uluslar- I 
arası anlaşmaları aldım. Avrupa iktisadî Gümrük İş- I 
birliği Sekreteryasının 'bütün uluslara yaptığı bir tav
siye kararı var. Diyor ki, «Bu TIR kaçakçılığının ne- I 
deni. TIR'larda kullanılan mühürler meselesidir.» I 
Kapıkule'ye gittim, yin« Doğan Âkil'i yanıma ala- I 
rak. Baktık, bizim eski na'hiye müdürlerlinin veya I 
jandarma kumandanlarının kullandığı gibi, ilki basit I 
tel üzerine bir zımba mühür... Geldik, dedik ki, I 
«1968 yılından beri bu tavsiye var, niye uyulmamış?» I 
Hemen devreye geçirdik ve bugünlerde inşallah ola- I 
cak. I 

tşte bu olaylar geçtikten sonra, bu görüntüler hal- I 
ledildikten sonra, Sayın Mesut Yılmaz'ın belirttiği I 
gibi, ideolojik kaçakçılık üzerine yürümeniz müm- I 
kün olabilir. Bu birinci kesim. I 

Geliyorum ikindi kesime; usulsüz tayinler, ata- I 
malar var mı, diye?. I 

1983 yılının Aralık ayında bir kararname çıktı. I 
Bu kararname, 1983 yılında müşterek kararla tayin I 
edilecek olanların dışındakilerin atama yetkisini ba- I 
kana veriyordu. Şimdi ben 'tayin edeceğim, Kimi ta- I 
yin edeceğim?. Muhafaza memurunu, müdürü, bö:l- I 
ge amirini, kısım amirini... Kimseyi tanımıyorum. Ne I 
yapacaksınız?. Yönetmelikleri de yok; hemen bir ata- I 
ma komisyonu oluşturdum. Atama komisyonunda I 
kimler var? Gümrüğün özelliğinden ötürü teftiş ku- I 
rulu başkam var. Başka? personel dairesi başkanı 1 
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var. Başka? Eğer gümrük idaresinden geliyorsa ta
yin edilecek kişi, Gümrükler Genel Müdürü var. 
Başka? Muhafazadan kaynaklanıyorsa, o zaman Mu
hafaza Genel Müdürü var. Bunların seçtiklerinin ona
yım kim yapsın? 5 ile 15 inci derece arasındaki müs
teşar muavini yapsın, 4 ile 2 nci derece arasındakini 
müsteşar yapsın; eğer atanacak kişi 1 inci derecede ise, 
onu da bakan yapsın, dedim ve usul böyle olmuştur. 
Benim zamanı. idaremde hiçbir zaman dışarıdan bir 
kişi gümrük idaresine, Kapıkule'ye tayin edilmiş de
ğildir. Hepsi de ya Yeşilköy'de görev yapan, ya Ada-
na'da görev yapan, ya Habur'da görev yapan kişidir; 
dışardan atama yoktur. 

Şimdi siz, Yeşilköy'de adam görev yaparken onu 
suçlamıyorsunuz; ama siz, bu adamı Kapıkule'ye görev
lendirdiğiniz zaman, o adamın kişiliğinde suçluluk 
arıyorsunuz!.. Bu mümkün değildir. Suçluluk ancak 
olaya el koyduğunuz zaman söz konusu olabilir. Ola
ya el koymadan çalışan memurları suçlamak da müm
kün değildir. Hukukun genel ilkesi de, genel kuralı da 
budur. 

Atamalara böylece değindikten sonra, Sayın Me
sut Yılmaz açıkladı, biliyorsunuz, muhafazadaki bir 
olay var; yani Volkan Otobüsünde yakalanan paralar 
ve dövizler olayı var. Bundan sonra ikinci gümrük 
operasyonu var. Şimdi izin verirseniz o kesime gele
ceğim. 

Ocak ayında Kapıkule'ye gittim. Kapıkule'ye git
tiğim zaman üç baş gördüm; birisi Mülkî İdare Amiri. 
Yani suçsuz görülen ve şimdi o görevden alınan Vali 
Muavini Ümit Karahan ve ona bağlı polis. Diğeri, 
Gümrük Başmüdürü. Üçüncüsü ise, Gümrük Muha
faza Müdürü. Baktım ki, her üçü de çatışma halinde. 
Döndüm, dedim ki, bunlar beraber olurlarsa her tür
lü kaçakçılığı yapabilirler; ama sataşırlarsa, çarpışır
larsa olaylar olur. Hemen Edirne Valisine, Gümrük 
Mülkî İdare Amirini oradan çekmesini, benim de ta
sarrufta bulunacağımı ifade ettim. Geldim, Sayın 
İçişleri Bakanımıza da aynı şeyi söyledim. Geldim, 
Sayın Başbakanımıza da aynı ş'eyi arz ettim; fakat 
bunlar olmadı, olamadı. (HP sıralarından «Neden 
olmadı, niye olamadı?», sesleri) Geleceğim efendim, 
müsaade buyurun onlara da geliyorum şimdi. 

Nihayet ben, gümrük teşkilatı mensuplarım gö
revden almaya, görev değişikliği yapmaya mecbur 
kaldım ve birisini aldım İzmit'e verdim; İstanbul'daki 
muhafaza teşkilatının başında bulunan kişiyi de mu
vakkat görevle Kapıkule'ye verdim. Vali bir yazı yaz-
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di ve bunu falanca kişinin şihafi emri gereğince teb
liğ etmem mümkün değildir, dedi. (HP sıralarından 
gürültüler) Müsaade buyurun... 

Şimdi benim üzerinde durduğum nokta; işte ege
men güçlerden birincisi burada çıkıyor, dikkat buyu
run. (HP sıralarından «Kimdir, kimdir?..» sesleri) 
Müsaade buyurun. 

Şimdi bir makamı kişi işgal edebilir. Mesela ben 
Maliye ve Gümrük Bakanı olarak görev yapıyorum, 
adım Vural Arıkan. Bakanlık karar verdiği zaman bu 
Maliye Bakanlığı kararıdır, yoksa bu Vural Arıkan'ın 
kararı değildir. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı 
Sayın Karaduman karar verdiği zaman bu Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığının kararıdır, yoksa! 
Sayın Karaduman'ın kararı değildir. 

Bu yapılmakla ne yapılmıştır? Bu yapılmakla, olay 
şâhsîleştirilmek ve kişiselleştirilmek istenmiştir, tşte 
bu kişiselleştirmekte, şahsîleştirmekte, Devletin iki uz
vunu karşı karşıya getirmekte egemen güç vardır. 
Olay budur. Bu birincisi. (ANAP sıralarından alkışlar) 

İkinci olayı anlatıyorum; bütün olaylara gelece
ğim. 

İkinci olay : 29 Ağustos günü İstanbul'daki Malî 
Polis Müdürü, Yolcu Salonu Müdürünü davet ediyor 
bir olay (dolayısıyla. Yolcu Salonu Müdürü malî po
lise gidiyor. Ne sorgu var, ne sual; tam 7,5 saat bek
letiyor ve sonra kendisi çıkıp gidiyor. İçeride bulu
nanların bir kısmı diyor ki : «Efendim, siz çıkamaz
sınız. Yarın da tatil, pazartesiye kadar burada kala
caksınız.» Bir malî polis müdürü bir bölge müdürüne 
'bunu yapabiliyor. Nihayet vicdan sahibi bir komiser 
muavini diyor ki : «Olmaz böyle saçmalık, gidin,..» 

Olayı bana haber verdiler. Hemen Valiye telefon 
açtım, dedim ki, bu nedir? Ademî malumat beyan et
ti; «Haberim yok böyle 'bir olaydan» dedi ve kendisi
ne de intikal ettiriliyor. Ta'biî 'basın da olayı patlattı. 
Sordum, meğer Emniyet Genel Müdüraiüğümüz bir 
teleks çekmiş, «Bu adamı İçer1! alınız» demiş; yani «Da
vet ediniz buraya» demiş Emniyet Genel Müdürlüğü. 
Sonra Valinin beyanı da bu oldu ve teleksi de havale 
eden kişi İstanbul vali muavinlerinden biri ve «Ben 
olayı görememişim» dedi. Tekrar sordum : «Efendim, 
1981 yılında cereyan eden bir elmas olayı dolayısıyla 
olaya el koyan sıkıyönetimdir» dediler. Olabilir dedim; 
fakat sonra elime >bir belge geçti. Belge, 13 Eylül 1984 
tarihlinde, olaydan 14 gün sonra 251 000 numara ile 
ve «Acele» kaydıyla, İçişleri Bakanlığı Sayın Müste
şarı Galip Demirel'in imzasıyla Sıkıyönetim Komu
tanlığına yazılıyor yazı. Diyor k i : «Bir kişinin 'bir ifa-
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desi var. O ifadede geçen şöyle, şöyle, şöyle adam
lar da var. O adamlar hakkında Sıkıyönetim Kanu
nu gereğince işlem yapınız.» Sıkıyönetim Komutam 
17.9.1984 tarihimde 984/211 sayılı bir yazı ile aynen 
şunu söylüyor : «İfadeye göre müsnet suç, 1402 sayılı 
Kanunun 15 inci maddesi şümulüne girmediğinden, 
ilgili evrak, genel hükümlere göre işlem yapılmak üze
re ilişikte gönderilmiştir.» Bakınız, sıkıyönetim eli
nin tersiyle itiyor. Muamele ne zaman başlıyor? Bun
ların teklif ettiğinden 15 gün önce. İşte, egemen gü
cün bir diğeri, burada görülüyor. (HP ve M!DP sı
ralarından alkışlar) 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY '(İstanbul) — Söylediğiniz egemen gücü 
alkışlıyorlar... 

MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI VURAL ARI
KAN (Devamla) — Müsaade buyurunuz, üçüncü 
noktayı veriyorum : 

Bundan bir süre önce, biliyorsunuz, bir holdingin 
banka hesaplarına İstanbul Mıalî Polis Müdürü el 
koymuştur. Malî polis müdürü banka hesaplarına el 
koyuyor... Bir bankadaki hesaba el koyabilmek için; 
ya mahkeme kararı lazımdır yahut icra merciinin ka
rarı lazımdır, yahut da alakalı kişinin kamuya borcu 
varsa, kamu alacaklısının kararı lazımdır. Yoksa bir 
polisin, bir polis müdürünün bu türlü el koyabilmesi 
mümkün değildir. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 
Çok şükür ki, Sayın Başbakanımız derhal devreye 
girdi ve bu egemen 'gücü de ortadan kaldırdı. (ANAP 
sıralarından alkışlar) Olay budur. 

İşte Türkiye'ddki egemen güçler, hukuk kuralla
rına isaygı göstermeyen ünsanların yaptığı tasarruflar
dır. Bu hangi mercide olursa olsun; ister Maliye Ba
kanlığından olsun, ister Başbakanlıkta olsun, ister 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında olsun, ne
rede olursa olsun hukuka uymadığınız takdirde bu 
olamaz. 

Şimdi geliyorum öbür olaya : 
1. Biliyorsunuz Osmanlı İmparatorluğu memurlar 

meselesini halletmek istemiş ve bundan 71 yıl önce 
1913 tarihimde Memurin Muhâkematına ait muvak
kat bir kanun çıkarmış. Bu Kanun halen yürürlükte. 

2. 1609 sayılı Kanunu çıkarmış, 

3. Çok gariptir, 7 Şubat 19*83 tarihinde Bakan
lar Kurulu bir kararla bir yönetmelik neşretmiş; eğer 
bir olay birden fazla bakanlığı i%ilendiriyorisa, bunun 
nasıl tahkik edileceğini düzenlemiş; şöyle, şöyle, şöyle 
hareket edilir demiş. 
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Şimdi Kapıkule'de memurlarla ilgili olaylarınız 
var. Bu, İçişleri Bakanlığını ilgilendiriyor, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığını da ilgilendiriyor. O halde yapı
lacak tahkikat nedir? Yapılacak tahkikat, bu iki ba
kanlığın işbirliği içerisinde ibu tahkikatı sürdürmesi-
dir. Eğer, sürdürülmezse, orada da bir bakanlığın di
ğer bakanlığa karşı egemen gücünü görürsünüz. îşte 
ben bunun karşısına çıkıyorum. (HP ve MDP sırala-
rırtdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi burada şunu açıklamak lazım : Bu olaylar 
oldu; yani memurun nasıl düzenleneceğine, nasıl tah
kik edileceğine dalir şeyler olursa, benim karşıma hep 
«Sıkıyönetim komutanlığıdır, sıkıyönetim komutanlığı
dır» diye geldi. Hatta ilk görüşmemizde Emniyet Ge
nel Müdürü ademî malumat beyan etti, «Elgini yok» 
dedi, «Sizi 10 saat bulamadım» dedi. Ben de, Bir ül
kede bir Emniyet Genel Müdürü nasıl 10 saatte bir 
balkanı bulamaz Meclisin açıMiğı gün, bu mümkün 
değildir, dedim. (HP ve MDP sıralarından alkışlar) 
Sayın Başbakanımız da katıldılar bu konuya ve dikkat 
buyurun, Edirne Valiliği bu olaydan sonra bana bir 
yazı yazdı; «Sıkıyönetim Komutanlığının 10 Eylül ve 
11 Eylül tarihli yazıları gereğince gözaltına alınmışlar
dır» dedi. Valilik makamının yazdığ yazı... Mademki 
sıkıyönetimin gözaltına alması 10 Eylül, 11 Eyüi'dür; 
siz polis olarak, emniyet teşkilatı olarak bu gözal
tına almayı, üstelik bunlar devlet memuru iken, nasıl 
yapabilirsiniz? îşte egemen gücün kendisi b a 

Mesela o yazıda ıgene Edirne Valisi «Bütün me
murları açığa aldım» diyor; tamam. Biz daha önce 
açığa almıştık zaten kendilerini, olay patlak verince. 
Açığa alınan memurlar arasında İstanbul memuru da 
var. Edirne Valisinin İstanbul memurunu açığa alma
sının hukuka uygunluğunu takdirlerinize arz ederim... 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) Eğer bu kişi bu
nu yapıyorsa, egemen gücün ta kendisi sayılır. 

önemli olan kamu hizmetinin yürütülmesi mese
lesidir. Devletin bir teşkilatı, diğer bir teşkilatın kar
şısında olamaz. Bunlar işbirliği halinde olur ve çalı
şırlar. Karşı karşıya geldiği zaman ne olur bilir mi
siniz? Şu zabıtta okuduğum gibi olur. 

Görevliler Kapıkule'den alındığı zaman biz takvi
ye etmek mecburiyetinde kaldık, Yeşilköy'deki bir 
gümrük memuruna Kapıkule'ye gitmek üzere vazife 
verdik. Vazife emri kendisine tebellüğ edildiği zaman 
bayılmış memur. Demek ki, siz o kadar bir tedhiş 
havası yaratmışsınız. îşte bu tedhiş havasını yaratan
lar egemen gücün kendileridirler. 
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l Biz şu dönemde (1.1.1979'dan 31.12.1983 tarihine 
I kadar) gümrük idaresinde vazifelerini suiistimalden 
I ötürü görevden alınanları tespit ettik. Bunların adedi 
I 170'dir. Benim döneminde; yani sekiz aylık dönem-
I de benim görevden aldıklarımın sayısı 52'dir. Disip-
I 1in kuruluna verdiklerimin sayısı 300leri buldu; di-
I siplin muamelesi yapıldı ve bu devam ediyor. Binae-
I naleyh, biz hizmeti Devlet memuru olduğu sürece 
I onun haysiyetini rencide etmeksizin hukukî işlemleri 
I yapacağız; ama onun dışında Devlet memurlarının 

haysiyetini de korumak mecburiyetindeyiz. (HP sıra-
I larından alkışlar). 
I «Basında çıktığı üzere kaçakçılıktan mahkûm ol-
I muş kimseler var mı?» denildi ve 1979 yılında tayin 
I edilen bir kişiden bahsedildi. Dosyasını çıkarıyoruz. 
I Dosyasına göre bu kişi, Gaziantep Savcılığından o 
I zaman iyi hal kâğıdı almış getirmiş ve tayin edilmiş. 

Bu çıkınca biz tekrar Gaziantep Valiliğine sorduk, ba-
I sındaki haber doğru mudur veya değil midir diye; 

«Sonucunu bildirin» dedik. 
I Şimdi, son konuşan arkadaşımız Ağrılı Kemal' 
I den bahsettiler; «Bunu siz tayin ettiniz mi?» dediler. 
I Bu, Ankara'da vazifeli bir memurdu. Ankara'da va

zifeli memur olduğu için Pazarkule'ye tayin edildi. 
I Arkadaşımız, «örfî idarenin bu konuda yazısı olma

sına rağmen siz bunu tayin etmemeliydiniz» diyor. 
I Söylüyorum; Kemal Dönmez hakkında örfî idareden 

birkaç kez yazı gelmiş ve tayin keyfiyetinin takdiri
ni Gümrük ve Tekel Bakanlığına bırakmıştır. En son 

I 23 Ağustos 1984 tarihinde de bu yasağın; yani bu 
takdirin de; yani kendilerinin de artık bir müdahale-

I si bulunmadığını ortaya koymuşlardır. 

Haydarpaşa Gümrük Müdürlüğüne tayin edilen 
I müdür, Adana'da müdürlük görevi yapıyordu. İdarî 
I zaruret icabı Adana'dan alındı Haydarpaşa Gümrü-
I güne verildi. Aslında Haydarpaşa Gümrüğü Türkiye' 
I de gümrükler içerisinde muafiyetlerin en çok uygu-
I landığı bir gümrük; yani yatırım mallarına verilen 
I muafiyetlerin çok uygulandığı bir gümrüktür. Sıfır 
I gümrüklü olduğu için orada bir şey yapabilmek im-
I kânı da az oluyor. 

Üçüncüsü; benim Özel Kalem Müdürem ENKA' 
da çalışmamıştır, özel Kalem Müdirem Türk Hava 

I Yollarında çalışmakta idi. Biz Ulaştırma Bakanlığı
mızın izniyle kendisini burada çalıştırıyoruz. Yoksa, 

I özel bir şirkette çalışan kişiyi de buraya getirmiş de
ğiliz. 

Arkadaşımızın bir sorusuna daha cevap vermek 
istiyorum. Kurban Bayramından iki gün önce ben 

J bir ihbar aldım. İhbarda, sorgulama sırasında eziyet 
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edildiği belirtiliyordu. İhbarı telefonla aldım. Ertesi 
gün Ankara'ya geldim, Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğındaki dosyasına baktım, yanıma resmini aldım. 
Gümrükte çalışıyormuş. Teftiş Kuruluna haber ver
dim, istanbul Defterdarlığına haber verdim; Edirne' 
de kendilerine eziyet yapıldığını, polisten çıkıp aske
rî mercilerde bulunanlarla konuştuklarını ifade etti
ler ve 2 tane şahit gösterdi askerlerden, zaptı tuttum, 
Zaptı Adalet Bakanlığına gönderdim, onlar yürütü
yorlar. 

Yakınları Edirne Cumhuriyet Savcılığına dilekçe 
vermişler; onun tahkikini istiyorlar. 

Gözaltına alınanlar Ankara'ya getirildiklerinde eş
leriyle beraber geldiler ve eşleri beni ziyaret etti. O 
zaman yanımda tesadüfen Muş Milletvekilimiz Alâat-
tin Fırat, Ankara Milletvekilimiz Göksel Kalaycıoğ-
lu ve Büyük Millet Meclisi Başkanvekilimiz Sayın 
Araş bulunuyorlardı. O arada basın vardı, gelin de
dim ve onlar çektikleri eziyetleri ifade ettiler. Ben de 
bir bant haline getirdim; Allah kısmet ederse yarın 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığımıza o bantı sunaca
ğım. 

Üçüncüsü, salıverilenler oldu. Salıverilenlerle de 
görüşenler oldu. Bunlar da kendilerine eziyet yapıl
dığını; sorgulama sırasında eziyet yapıldığını ifade 
ettiler. İfade edenler; 33 sene Devlete hizmet vermiş 
bir müsteşar muavini, 26 sene Devlete hizmet veren 
bir genel müdür ve kararnameyle tayin edilen kişi
ler. 

Sayın Başbakanımıza da arz ettim. Sayın Başba
kanımız da «Meselenin üzerine ciddiyetle gidilmesi 
için talimat verdiklerini» ifade buyurdular. Hatta; 
«Bunlardan sorumlu olanların (İsimlerini açıklamı
yorum) görevden alınacaklarını» da bana hem İstan
bul'da, hem de dün gece ifade ettiler. O yüzden, hu
kukun üstünlüğü meselesini muhafaza etmemiz lazım 
gelir. Çünikü Anayasamızın 38 inci maddesi, bir kim
senin bendi aleyhine delil toplaibası için zorlanama-
yacağını ifade ©diyor. (Devlet 'memurları arasında ay
rıcalık yapılamayacağını ifade ediyor. 

Bakınız Sayın Yılmaz konuşurken ne söyledi; «Bu 
olaylara iştirak eden 22 polis ve bir de vali muavini 
olduğu söyleniyordu» dedi. «Vali muavininin tahki
katını bir mülkiye müfettişine verdik» dedi; «22 tane 
polisin tahkikatını polis müfettişlerine verdik» dedıi. O 
halde, gümrük memurlarının tahkikatını niye gümrük 
müfettişlerine vermedinJiz?. (HP ve MDP sıraların
dan «'Bravo» sesleri, alkışlar) 
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Olay aynı, çanak aynı hepsi o çanağın içindeler. 
Siz o çanaktan alıyorsunuz bazısını, veriyorsunuz 'bu 
tarafa. 

Anayasanın 129 uncu maddesi; «'Memurlar ve di
ğer kamu görevlileri hakkında işledikleri iddia edi
len suçlardan ötürü ceza kovuşturması açılması, ka
nunla belirlenen istisnalar dışında, kanunun gösterdi
ği idarî merciin iznine bağlıdır» der. 38 inci madde, 
biliyorsunuz, eziyet yapılamayacağını söyler. 10 uncu 
madde, Devlet organları ve memurları arasında ay
rıcalık yapılamayacağını söyler. İşte benim 'bu olay
da üzerine varmak istediğim konu buydu, yoksa bun
ların karşısına çıkmak içlin dieği'l. 

Elimizle ateşi tutmayız maşa ile tutarız; hukuk 
sistemi budur. Eğer polis, görevliler baskı yapmak is
teselerdi ve bana bildirselerdi, bunun 'hukukî yolunu 
da (hazırlardım. Devlet memuru 'hüviyetinden çıkarmak 
suretiyle bunu hazırlardım ve kanunları da ihlal et
mezdim. İşte Kapıkule olaylarının mahiyeti 'bu. 

Baskı altında kalıp kalmadığıma gelince : Şere
fimle ifade ediyorum, 'baskı altoda kalmadım, şe
refimle ifade ediyorum...( HP ve MDP sırailarından 
«ıBravo» sesleri, alkışlar) 

Neden? Onu da arz edeyim : Çünikü ben basın _ 
toplantısı yapmaya karar verdiğim zaman Sayın Cum-
ıhurlbaşkanımızdan da randevu istemiştim. Randevu 
•geldi ve o yüzden 'basın toplantısında açıklayacağım 
şeyi elbette ki Sayın Cumhurbaşkanına arz edemezdim 
ve genelde açıklama yaptım. 

Maruzatım bu kadar. Hepinizi saygıyla selamla
rım. ((Alkışlar) 

BAŞKAN — Maliye ve Gümrük Bakanı Sayın 
Arık'an, teşekkür ederim. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Bir soru sarmak 
istiyorum Sayın Başkan, müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Soru olmaz efendim. 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, Sa

yın Maliye ve Gümrük Bakanının da burada konuş
ması Tüzük hükümlerine aykırı idi. O nedenle soru 
sormama müsaade edin. 

ıBAŞIKAN — Tüzük Ihükümlerine aykırı değildi. 
70 nci maddeye göre konuştu. Tüzük hükümlerine ay
kırı hiçbir durum yoktur; soru da sorulmaz bu du
rumlarda. (ANAP sıralarından «Bravo Başkan» ses
leri, alkışlar) 

Sayın ımillelivekilleri, Meclis Araştırması önergesi 
üzerindeki öngörüşmelar tamamlanmıştır. 
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Şimdi, Meclis Araştırması isteyen bu önergeyi oy
larınıza sunacağım. Oylama, İçtüzüğümüzün 100 ün
cü maddesi gereğince işaretle yapılacaktır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Oy
ların anlamı ne olacak efendim; biraz dalha açıklanır 
mı lütfen?.. 

BAŞKAN — Böyle bir usul yok efendim; «Oy
ların anlamı ne olur?» Ne demek bu? (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT {Kahramanmaraş) — Bi
raz daha açıklama rica ediyoruz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Grup Başkanvekili, eivvela aya
ğa kalkarak konuşun. (ANAP 'sırlarından «'Bravo 
Başkan» sesleri, alkışlar) 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (61122) 

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sartoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ihraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi Günde
mimizin «Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 ve 2 nci sıradaki sözlü sorular için mehil isten
miştir, geçiyoruz. 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 

* ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

BAŞKAN — 3 üncü sıradaki sözlü soru hakkın
da bir geri alma önergesi vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Kapıkule olayları ile ilgili olarak verdiğim sözlü 

soruyu geri alıyorum. Sayın Maliye Bakanı Vural 
Arıkan, başta İçişleri Bakanı olmak üzere, egemen 
güçleri yiğitçe açıklamış, olaylara tam ,bir aydınlık 
getirmiştir. 

Bu nedenle sözlü soruların 3 üncü sırasında bu
lunan, Başbakana tevcih edikniş olan sözlü sorumu 
geri alıyorum. 

Saygılarımla arz ederim. 
Rüştü Şjaırdağ 

İzmir 
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'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, başta zatı âlinizden ve Yüce Kuruldan özür 
dilerim. Oylarımızı salimen 'kullanmak bakımından is
tirham ettim. Biraz daha açıklar mısınız?.. 

(BAŞKAN — Tüzüğün hangi hükmünde böyle bir 
konu var? (Gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — Ha
yır, oylarımızı nasıl kullanacağız? İşaret oyu demiş
tiniz de o bakımdan efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim, buyurun. 
Sayın milletvekilleri, Tüzüğümüzün 100 üncü mad

desi gereğince önergeyi oylarınıza sunuyorum : Öner
geyi kabul edenler... Etmeyenler... önerge kabul edil
memiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN —, Soru önergesi geri verilmiştir. 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

BAŞKAN — 4 üncü sıradaki sözlü soru için me
hil istenmiştir, geçiyoruz. 

5. —• İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki sözlü soru önergesi 
geri alınmıştır. 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki sözlü soru önergesi 
için mehil istenmiştir, geçiyoruz. 

7. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/149) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, İstanbul - Pendik - Kadıköy sa
hil yolunun yapımına ilişkin Bayındırlık ve İskân Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Batumlu?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bu

rada., 
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Sözlü soru önergesini okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun sözlü olarak Bayındırlık 

ve iskân Bakanı Sayın Safa Giray tarafından cevap
landırılmasının teminini önemle rica ederim. Arz 
olunur. 

Saygılarımla. 
Sabit Batumlu 

İstanbul Milletvekili 
istanbul Anakent Belediye Başkanı tarafından çe

şitli girişimler ortaya atılmaktadır. Bunlardan en 
önemlisi Pendik - Kadıköy sahil şeridi yolunu teş
kil etmektedir. Bu durum nazım plandan geçmiş mi
dir? Diğer yapılmak istenilen işlerin yasal işlemleri 
yapılmış mıdır? İstanbul şehrinde çalışmalar büyük 
bir kopukluk içinde yürütülmektedir. Küçük beledi
yeler kendi istedikleri gibi hareket etmektedirler, 
koordine edilmiş bir çalışma yapılmamaktadır. Bun
dan sonra nasıl bir sistem uygulanacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Ba-
tumlu'nun, İstanbul - Pendik ve Kadıköy - Pendik 
sahil yolu 'hakkındaki sorusunu inceledim. 

3030 sayılı Büyük Şehir Belediyelerinin' Yöneti
mi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname, bili
yorsunuz, kanun olarak da kabul edildi; belediye sı
nırları içerisinde gerek nazım plan yapma, gerekse 
tatbikat planı yapma yetkisini büyük şehir belediye 
başkanlığına vermiş bulunmaktadır. Bu bakımdan 
işin Bakanlığımızla ilgisi yoktur. 

Yalnız, sayın milletvekiline bilgi olarak arz et
mek isterim. Daha önceki yıllarda nazım plana bu 
yol konmuştur. Tatbikat planları yok idi. Şimdi Ka
dıköy Belediyesi tatbikat planını yapmış, İstanbul Be
lediyesi tasdik etmiş ve planı tatbik etmektedir. Ko
nunun hukukî bakımdan herhangi bir eksiği de yok
tur. 

«Küçük belediyeler kendi istedikleri gibi hareket 
etmektedirler, koordine edilmiş bir çalışma yapılma
maktadır» hükmü kanuna, uygun olmuyor biliyor
sunuz. 3030 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 
'ilgili maddelerine göre küçük şehir belediye başkan
ları nazım planların çerçevesi içerisinde tatbikat plan
larını, yani binlik planları yaparlar ve binlik plan
lar büyük şehir belediye başkanlığınca tasdik edilir. 

Bu bakımdan bu konularda kendi başlarına hareket 
ediyor olamazlar; oldukları takdirde kanunsuz olur. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — . Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Batumlu, ilave edeceğiniz bir husus var mı 

efendim? 
SABİT BATUMLU '(İstanbul) — Birkaç soru 

sormak istiyorum Sayın Başkanım. 

IBAŞKAN — Soru sormayacaksınız, cevap vere
ceksiniz, 'bu konudaki görüşlerinizi belirteceksiniz. 

'Buyurun efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

değerli miiletvekileri; Sayın Bayındırlık ve İskân 
Bakanımıza lütfettikleri, kürsüye kadar teşrif ettik
leri ve cevap verdikleri için teşekkür ederim. 

Bendeniz, dünyanın indisi olan İstanbul Şehrinde, 
her gelen istediği gibi nasıl hareket edebilir anlamı 
içinde bu sorumu Sayın Bakanımıza tevcih etmiştim. 
Sayın Bakanımız da, hiç ilgisi olmadığını bu kürsü
den beyan ettiler. 

Bayındırlık ve İskân Bakanlığı Türkiye'de ne iş 
yapar? Bu işler planlandıktan sonra, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığından tasdik edilmez mi? İster nazım 
plan olsun, ister mıntıka planı olsun, herhalde, be
nim bildiğim kadarıyla bütün planlar bu makamdan 
geçer ve ondan sonra uygulamaya konulur. 

İstanbul Şehrinin en güzide sahillerinden olan 
Pendik ve Kadıköy arasında hangi şartlarla bir sahil 
yolu geçecektir? Yüce Meclise bunun izahını iste
miştim. Sayın Bakanımıza teşekkür ediyorum, ken
dileri, bu işten haberdar olmadıklarını ve ancak ora
daki büyük belediye ve küçük belediyelerin kendi 
kapsamları içerisinde bu işi yürüttüğünü söylüyorlar. 

Değerli milletvekilleri, İstanbul'da her belediye 
şimdi kendi kendine bir yıkım harekâtı içindedir ve 
belediyeler kendilerini göstermek için rasgele yjkım-
lar yapmaktadır. Hatta, geçtiğimiz haftalarda Haliç 
kenarındaki bir sürü esnafın da bu konuda zarardide 
edildiği, yine basınımızda yer almış ve şikâyetler ol
muş, yerine de heyetler gitmiş idi. 

İstanbul-gibi güzide bir şehrimizin, dünya çapın
da bir şehrin böylesine yıkılması veya yapılmasın
dan Hükümetimizin ilgili bakanlığının haberdar ol
mayışı beni fazlasıyla üzmüştür. 

Yine sorumun kapsamı içinde, «Pendik ve Ka
dıköy Sahilinde nasıl bir yol yapılacaktır?» hususu 
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vardır. Burada yıllardan beri yerleşim öylesine güç
lenmiş ki, bu yerleşim nasıl yıkılacaktır ve buradan 
sahil yolu nasıt'geç'iri'lecdktir? 

Bu kürsüden zabıtlara geçmesi için şunu söyleye
rek ayrılacağım. Ben öyle ümit ediyorum ki, Pendik : 

Kadıköy arasında birtakım zavallıların binaları yı
kılacaktır, arsaları istimlak edilecektir; ama büyük 
egemen güçlere geldiği zaman da Hiçbir şey yapıla
mayacaktır. Bu yıkılan yerler de yine egemen güçle
rin eline parselen'ip verilecektir. 

Hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, burada 
'benim cevap vermem gereken hususlar var. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır Sayın Ba
kan, müsaadenizle. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (Is'taribul) — Hayır, sorunun dışın
da bazı laflar oldu. 

BAŞKAN — Şimdi hangi hususta sizîn verdiği
niz bilgiye veya sizin söylemediğiniz bir söze atıfta 
bulunuldu? 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Sataşma var. 

BAŞKAN — Sataşma olmadı, yalnız atıfta bulun-
mug ölâ'bUir. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Bizim ilgimiz olduğu 
'halde 'ha'berimizin olmadığından bahsetti. Benim bu
nu tavzih etmem lazım. Konuşmamda bahsettiğim 
ihalde kendilerimin bilmedikleri bir şey var. 

BAŞKAN — Peki efendim, buyurun, 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (Istan'bul) — Deminki cevabımda arz 
etmiştim, sayın milletvekili onu anlamadılar sanırım. 
Zamanında çıkmış kanun hükmünde kararnameyi de 
takip etmemişler. 

Büyük şehir belediye başkanlıklarının yetkilerini 
ve görevlerini tarizim eden 3030 sayılı Kanun Hük
münde Kararname çıkarılmıştır. Demin ondan bah
settim; Bu Kanun Hükmünde Kararnameye göre, bü
yük şehirlerin nazım planları ve tatbikat planları bü
yük şehir belediye başkanlıklarınca tasdik edilir, Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca değil. 

Büyük şehir belediye başkanlığına bağlı olıan kü
çük şehir belediye başkanlıkları (İstanbul'da bunlar 15 
tanedir) kendi bölgelerinde bulunan sahalar için bin
lik" tatbikat planlarını yaparlar ve bunun tasdik ma-
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kamı büıyük şöhiir belediye başkanlığıdır, Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığı degiltdir. Bu değişmiştir. Ben onun 
için, «Bunun bizim bakanlıkla ilgisi yoktur» diye 
söyledim. Bunun tavzihi gerekiyordu, 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/157) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, gazetelerde yer alan Devlet yö
netimiyle ilgili beyanına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından ıSözKi soru önergesi vardır. 

Mehil istendiği için geçiyorum. 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan, Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/160) 

'BAŞKİAN — 9 uncu sırada, Ma'lıat-ya Mi'lıetveMi 
Ayhan. Fıralfım gazete kâğıdı ilthakıtıma ilişkin Maliye 
ve Gümırük Baikanıından slözHlü sora önergesi vaırldur. 

Mdhill tetendliği' iiiç'irı geçiyorum. 
10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaydnın, 

«Dünya Gençlik Yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in ceva
bı (6/163) 

'.'BAŞKAN — 10 uncu şurada, Isıtanbufl MMetvefld'ili 
Günseli Özfcaya'nijn, «Dünya gençlik yılı» nedeniyle 
'yapıilan çalışmalara lilllişkütn Başbakandan sözlü soru 
ömengesii vardır. 

tSayurt Özkayıa? IBucada. 
iSayın Bakan?.. !Buıradıa. 
Soru ömengesinıi dkuituyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan taralından 
sözlü olarak yanıtlanmasını arz ederim. 

Günseli özkaya 
îstain'bul Milletvekili 

1985 yılı, tüm dünyada «Dünya Gençlik Yılı» ola
rak değerîendirilecekliiır. 

1. Hükümetinizin Türkiye'de gençlik yılı için ha
zırladığı bir program var mıdır? Varsa kimler tara
fından, hangi tarihte başlatılmıştır ve içeriği nedir? 

2. (Kültür alanında Türk 'gençliği için bir yenilik 
getiriyor musunuz? Getiriyorsanız boyutları nedir? 
Kültür Bakanlığının bu konuda bir hazırlığı var mı-
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dır? Varsa hangi tarihte çalışmalara başlamıştır ve 
bugün naniği aşamadadır? 

3. Gençlik yılı doiayısı ile eğitim alanında, Türk 
gençliğinin hangi sorunlarına çözüm aranacak ve han
gileri çözüme bağlanacaktır? 

Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda bir hazırlığı 
var mıdır? Varsa hangi tarihte başlamıştır? 

4. Dünya gençlik yılı nedeni ile sağlıklı bir kuşak 
yetiştirmede ne gibi önlemler alınması düşünülmek
tedir? 

Spor alanında Türk gençliği için yeni projeler 
hazırlamayı düşünüyor musunuz? Bu konuda ilgili 
Bakanlığın bir bazmlığı var mıdır? Varsa örgütlenme-
sindeki yönteminiz nedir? 

5. Uluslararası gençlik yılı nedeni ile gençlerin 
uluslararası kültür, eğitim, spor vesaire ilişkilerini sağ
layan çalışmalar var mıdır? Varsa hangi boyuttadır? 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Balkan. 
MİLLÎ EÖÎTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın özkaya' 
nın sorduğu sorulara cevap vermek üzere huzurunuz
da bulunuyorum. 'Sorular oldukça geniş 'kapsamlı ve 
•de ço'k sayıdadır. Bu nedenle biz cevabı fevkalade ge
niş hazırladık; yalnız, sürem içerisinde kısaltarak arz 
etmeye çalışacağım. 

Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 17 Aralık 
1979 tarihli 34 üncü oturumunda 1985 yılını «dMiMet-
ierarası Gençlik Yılı» olarak kararlaştırması sonucun
da, ülkemizde de bu yılın gençlik yılı olarak kut
lanması, Birleşmiş Milletler raporundaki Ihede/fler 
doğrultusunda çalışmaların yürütülmesi görevi, eski 
Gençlik ve Spor Bakanlığının koordinatörlüğünde 
Uluslararası Gençlik Yılı Türkiye Millî Koordinasyon 
Kurulu ile alt birimlerin teşkilatlanmasına ve çalışma 
Usullerine ilişkin kararın yürürlüğe konulması görevi, 
Başbakanlığın 1982 tarihli direktifleri ve Bakanlar 
Kurulunun 15 Nisan 1983 gun ve 8/63911 sayılı kararı 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmiş idi. Daha 
sonra bu görev, bakanlıkların yenliden teşkilatlanma-
sıyla ilgili 179 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile kurulan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına 
devredilmiştir. 

Milletlerarası Gençlik Yılı Türkiye Millî Koordi
nasyon Kurulu, bakanlıkların yeniden teşkil'atlanma-
sıyla ilgili 208 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
ile yürürlükten kaldırılmış olmakla beraber, gençlik 
yılı ile ilgili çalışmalar bugüne kadar olduğu gibi, 
Bakanlığımız koordinatörlüğünde Adalet, içişleri, 
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Dışlişleri, Maliye, Sağlık ve Sosyal Yardım, Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik, Kültür ve Turizm bakanlıklarıy
la, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, Devlet Plan
lama Teşkilatı Müsteşarlığı, Diyanet İşleri Başkan
lığı, TRT Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye İşçi 
Sendikaları Konfederasyonu Başkanlığınca müştereken 
yürütülmektedir. 

Söz konusu kurulca yapılan çalışmalar ve belidi 
zamanlarda yapılan toplantılar sonucunda faaliyet 
programlanmış ve bu faaliyet programı bir kitap ha
linde Bakanlığımızca bastırılıp, ilgili kurum ve kuru
luşlara dağıtılmıştır. Kitap budur; bugün de sanıyo
rum bütün sayın miille'tvekillerimizin dolaplarına bu 
kitaptan birer tane takdim edilmiştir. 

Faaliyet programı, gençliğimizin millî değerler et
rafında toplumla bütünleşmesine, Atatürk ilkeleri 
doğrultusunda yarattıkları kültürel, sanatsal ve spor
tif faaliyetleri barış, kardeşlik ve dostluk duyguları 
içinde serglilemelerline, tanışmalarına, kaynaşmalarına 
ve eğlenmelerine yardımcı olmak üzere; ilgili ba
kanlık, üniversiteler, kurum ve kuruluşların iştira
kiyle hazırlanmıştır. 

Bu faaliyetleri üç anak'onuda toparlamak müm
kündür : 

1. Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı sorum
luluğunda, ilgili kurum ve kuruluşların işbirliği ile ve 
ülke genelinde büyük .bir ağaçlandırma faaliyetine 
girişmek, 

2. İçişleri Bakanlığı sorumluluğunda, ilgili ku
rum ve kuruluşlarca işbirliği yapılarak; gençliğin, 
uyuşturucu madde ve alkollü içki alışkanlığından ko
runması ve diğer kötü alışkanlıklardan korunmasıyla 
ilgili faaliyetler, 

3. illgili bakanlık kurum ve kuruluşlarca gerçek
leştirilecek sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerdir. 
De'bayı kitapta var, müsaade ederseniz, ben kısa. ola
rak takdim ediyorum. 

Ana sorunlardan birinin de cevabını, müsaade 
ederseniz şöylece kısaltmak istiyorum : 

Millî ve manevî değerlerine bağlı, vatanına ve mil
letine sadık, insan eserlerine ve geçmişine saygılı, ge
leceğine güvenle bakan; dilini, gelenek ve görenekleri
ni titizlikle koruyan, başka milletlerin ve kültürlerin 
esiri ve hayranı olmayan, millî sorumluluk duygusu 
üstün ve yüksek şuurlu, azimli, kararlı, cesaretli, millî 
kültürle donatılmış nesilleri yetiştirmek; millî kültürü
müzün bağlayıcı ve birleştirici değerler içinde, Atatürk 
ilke ve inkılapları doğrultusunda, çocukları, gençler ve 
yetişkinler arasında sevgi, saygı, hoşgörü, dostluk, ar
kadaşlık, dayanışma ve işbirliğini gerçekleştirmek ve 
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geliştirmek, geleceğin teminatı olan gençlerin millî, 
manevî ve kültürel değerler ile teçhizatlandırılmış ola
rak yetiştirilmelerini sağlamak, gençlerin ruh, fikir ve 
beden yönünden mükemmel şekilde gelişmesini sağla
mak amacıyla, okul içi eğitim ve öğretime ek olarak, 
okul dışında fikir, kültür, sanat, spor, folklor, turizm 
faaliyetlerini teşvik etmek, millî birliğimizi ve bütün
lüğümüzü sağlıklı olarak devam ettirebilmenin ve geliş
tirmenin ve de güçlendirmenin en güvenilir kaynağının 
ve dayanağının ve de çaresinin millî kültürü aşılamak, 
benimsetmek, korumak, yaşatmak ve geliştirmek oldu
ğuna hep beraber inanıyoruz. Bu inanç çerçevesinde, 
gene programda detayı olan faaliyetler vardır. 

Diğer bir nokta : Gençlik yılı nedeniyle içişleri 
Bakanlığının sorumluluğunda ilgili kurum ve kuruluş
larla işbirliği yapılarak, gençlerin uyuşturucu madde 
alışkanlığı, alkollü içki ve cinsî konularda eğitilmele
rini sağlayıcı çalışmalar yapılacaktır. Yıl boyunca üni
versitelerin tümünde gençliğin yararlanacağı konfe
ranslar verilecektir. Bu konferansların konularını, Ata
türk ve gençlik, uluslararası terörizm ve gençlik, genç
lerin psikolojik ve cinsel sorunları, gençlik ve uyuştu
rucu madde ve alkol alışkanlığının giderilmesi, önlen
mesi teşkil etmektedir. 

Spor alanında, Türk gençliği için yeni projeler 
düşünülmüş olup, bütçe ve mevcut imkânlar ölçüsün
de aşağıdaki projelerin gerçekleştirilmesine çalışılacak
tır. 

Semt sahaları : Ülkemizde 12-24 yaş kesimindeki 
gençliğin okul ve iş dışı boş zamanlarını sporla de
ğerlendirmek, onları kötü alışkanlıklardan korumak, 
sağlıklı, zinde bir nesil olarak yetişmelerini sağlamak 
için yakın çevrelerinde semt spor sahaları projesini 
yerel yönetimlerle de işbirliği yaparak, imkânlar ölçü
sünde gerçekleştirmek' için programlar yapılmıştır. 

Spor tesislerinin artırılmasının yanında, mevcut te
sislerden en iyi ve gerektiği şekilde yararlanılma yo
luna da gidilmektedir, örneğin; okul bahçelerindeki 
açık hava tesislerinin, okul öğrencilerinin ve yakın çev
re gençliğinin hizmetine sunulması konusunda gerekli 
yasal düzenlemeler yapılmış, tüm tesislerin ortak kul
lanımı için gerekli direktifler verilmiştir. 

Her dereceli öğretim kurumları arasında, her öğ
retim yılında olduğu gibi, 1984 -1985 öğretim yılında 
da il içinde ve illerarasında sporun çeşitli dallarında 
yarışmalar düzenlenmiştir. Detayı kitapta olacaktır ve 
ayrıca kitabın dışındaki normal faaliyet programları
mızda vardır, ayrı ayrı, kademe kademe ilave edile
cektir. 
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Bakanlığımız, sadece sporla uğraşanlarla değil - ya
ni genç kuşakla değil - ihtiyar, kız, erkek, yaşlı, sa
kat, spora yönelmek isteyen her vatandaşımızın spor 
sorunlarıyla ilgilenmeyi programına almıştır. Resmî 
kayıtlara göre 400 bin civarında lisanslı sporcumuz 
vardır; oysa Bakanlığımızın hedefi, beden eğitimi ve 
spor faaliyetlerini bütün kesime ve herkes için yay
maktır. 

Tabiî, bu arada işsiz gençlik, kahvede oturan genç
lik, öğrenci gençlik, işçi gençlik spor yapmaya teşvik 
edilecektir. Spor faaliyetleri için gerekli olan beden eği
timi ve spor malzemeleri yaptırılarak bir program da
hilinde ve bütçe imkânları çerçevesinde illere, kulüp
lere ve sporculara dağıtılmaktadır ve dağıtılacaktır. 
Ülkemizde yeni bir görüş olarak benimsenen ve çok 
az sayıda olan spor sahaları merkezlerinin sayısının 
artırılması da programlanmıştır. 

Uluslararası ilişkiler konusunda çok kısa olarak 
şunu arz etmek istiyorum; Türkiye gönüllü gençlik 
hizmetleri birliği kurulduğu takdirde - ki bunun kuru
luşunu yapmak üzere ciddî bir gayret içindeyiz - Türk 
genci Milletlerarası Gönüllü Hizmetler Koordinasyon 
Komitesi, Milletlerarası Gençlik Hostelleri Federas
yonu, Milletlerarası Öğrenci Seyahat Konferansı, Mil
letlerarası Gençlik Seyahat örgütleri Federasyonu ve 
benzeri milletlerarası gençlik kuruluşlarının gençlere 
tanıdığı imkânlardan yararlanma yoluna gideceklerdir. 

Ayrıca, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğümüzün 
spor faaliyetleri içerisinde dış spor faaliyetleri de var
dır. Gene detayını bir kitap halinde ayrıca çıkartmış 
bulunuyoruz. Arzu eden sayın üyelerimize memnuni
yetle takdim ederiz. 

Zamanın sınırlı olması dolayısıyla uzun metni çok 
kısa olarak arz etmiş bulunuyorum. Şu nokta ile de 
sözlerimi tamamlamak istiyorum; sayın üyelerimizin bu 
kitabı okuduktan sonra faaliyetler hakkında önerileri 
varsa, eksik buldukları yönler ve yanlar da varsa, 
memnuniyetle dinlemeye ve onları da programa dahil 
etmeye hazır olduğumuzu arz ederim. 

Şu muhakkak ki, gençler hepimizindir ve gençlere 
hizmet hepimiz için bir şereftir. 

Saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın özkaya, bir ilaveniz olacak mı efendim, bir 

görüş bildirecek misiniz? 
GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Evet efendim. 
BAŞKAN'— Buyurun. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; 1985 Dünya Gençlik Yılı dola
yısıyla sormuş olduğum soruların çok az bir kısmına 
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yanıt bulabildiğim için huzurunuzda söz almış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, «Toplumla genç
liğin bütünleşmesi ve gençliğin" topluma kazandırıl
ması» gibi bir cümle sarfetti. Yani, Türk gençliği top
lumdan ayrı mı ki, Türk gençliğini toplumla bütün
leştireceğiz 1985 Dünya Gençlik Yılında? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — 12 Eylül 
evvelini hatırlayın. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla), — Sonra, yine 
devamlı olarak hazırlayıcıların gençler değil, eğiticiler 
tarafından olduğunu burada Öğrenmiş bulunuyoruz. 
Kitabı ben daha önce zaten okudum. O zaman bu 
gençlik yılı, gençliğin özlemlerine, sorunlarına çözüm 
bulmak için değil; beni bağışlasınlar Sayın Bakan, 
gençliği terbiye etme yılı gibi anlaşılmış oluyor. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Görevimiz o 
değil mi? 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Hayır, gençlik 
yılının, demin söylediğiniz Birleşmiş Milletler Genel 
Kurulunda üç anailkesi vardır. Bunlardan Sayın Ba
kan hiç bahsetmedi. 

Birincisi gelişim, ikincisi katılım, üçüncüsü de, ba
rıştır. 

MİLLİ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
M. VEHBİ DİNÇERLER (İstanbul) — Söyledim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Şimdi, katılı
mı eleştirmek istiyorum. Bu programlar Devletin üst 
düzey yöneticileri tarafından hazırlanmış veya üniver
site öğretim üyelerinin üst düzey yöneticileri tarafın
dan hazırlanmıştır. Oysa, bütün dünyada gençlik ör
gütleri ve gençlik temsilcileri, hükümetleriyle karşı 
'karşıya programlarını kendileri düzenlemişlerdir. De
mek ki katılım ilkesi bizde tamamen ihlal edilmiştir. 

Ankara Üniversitesinden bir Örnekleme sunmak is
tiyorum. Programın uygulanması da 1985 yılının Tem
muz ve Ağustos aylarına sarkıtılmıştır; yani öğrenci
lerin Ankara'da bulunmadığı zamana rastlatılmıştır. 
Demek programın hazırlanmasında ve uygulanmasında 
gençlik, bu programlardan ve gençlik yılından soyut
lanmış, âdeta bir misafir sanatçı rolü kendisine su
nulmuştur. 

Ayrıca sayın milletvekilleri, Ankara Üniversitesin
de Mediko - Sosyal Merkezinin açtığı görsel sanatlar 
yarışmasına geçen Kasım ayından beri tek bir başvu
ru olmuştur. İşte, böylesine gençliği soyutlayan, prog
rama karşı gençlerin tepkisi de bu olmuştur. 

Gelişmeye gelince; yine Ankara Üniversitesi Me
diko - Sosyal bölümünde daha önce öğrenciler toplu 
olarak, tenzilattan da faydalanarak, tiyatroya gidiyor
lardı; ama Devlet tiyatrolarının yanında özel tiyatro
lara da gidiliyor gerekçesiyle bu yasaklandı. Şimdi 
gençliğin hangi fikirsel gelişiminden, 1985 yılında hangi 
düşünce özgürlüğünden bahsetmek olanağı kalıyor 
sayın milletvekilleri? 

Sonra, Sayın Bakan uluslararası ilişkilerden bah
setti. Ben uzun yıllar o kuruluşlarda görevli bir kişi 
olarak, Avrupa Gençlik Teşkilatı (CENİK), Dünya 
Gençlik Teşkilatı (VAY) gibi teşkilatların daha henüz 
bir ilişkisini! bile duymadım; yeni bir örgütlemenin 
kurulacağından bahsediliyor. 

Sayın milletvekilleri, gençlik sorunları dedim, genç
lik sorunlarıyla ilgili konuşmam - Sayın Bakan gibi -
çok kısa zamana sığmayacak; ama İstanbul Valisi 
Nevzat Ayaz «174 ortaokul ilkokul binalarda öğ
retim yapıyor» diyor. 

«7 ayda öğretim elemanı sayısında 2 449 kişilik 
azalma var», «32 bin öğrenci açıkta kaldı, yurtta yer 
yok», «5 383 öğrenci İstanbul'da açıkta», «öğretmen
siz ve müdürsüz okula 500 öğrenci kaydedildi», «öğ
retmen Kurulları Bakanlığın kararını anlayamadıkla
rı için öğrenciler haksızlığa uğradı, veliler ayağa kalk
tı», «Bir sırada 4 çocuk», «322 bin öğrenci ve 20 bin 
öğretim üyesi ders yılına başlarken en az 10 büyük 
sorunla karşı karşıya», «öğretmensizlikten 539 okul 
açılamadı», «35 bin çocuğa okul aranıyor», «Akşam 
okulları çözüm yerine dert getirdi», «Vatandaş 3 ge
cekonduyu kiralayıp okul yaptı», «Tam öğrenim yılı 
başlarken öğretmenlere sürpriz nakiller yapıldı», «Ek 
sınav çıkmaza girdi», «Bu 3 çocuk satılık», «2 mil
yon çocuk sahipsiz», «Ortaddrek çocuklarını terk edi
yor», «Tutuklu kitaplar, sanık kitaplar, yanan kitap
lar, yakılan kitaplar» deniyor ve Sayın Bakan «Ders 
kitaplarını değiştireceğiz», «54 ders kitabı hâlâ basıla-
madı. Basıldı; -ama yanlış, ek formalarla düzeltece-

' ğiz» diyor ve işte böylesi bir gençlik yılının arifesine 
giriyor, gençlik yılını böylece karşılamaya hazırlanı
yoruz. Tam bu sırada Sayın Başbakanın içimize su 
serpen bir demeci, «İnsan paradan da önemli» diyor; 
saygı duyuyor, saygıyla eğiliyorum, ama hemen arka
sından «Yükseköğrenim paralı oldu» deniyor. Şimdi 
soruyoruz, Sayın Başbakan hangisi doğru; insan mı 
paradan önemli, para mı insandan önemli? 

Sayın özal diyor ki : «Tahammülün bir sınırı 
var.» Şimdi ben soruyorum : Tek ders sınavı için gün
lerce ve gecelerce uyumayan ana ve babaların ve o 
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genç körpe çocukların yüreklerinin acaba tahammül 
sınırı yok mu? Sayın Özal, «Uykum kaçınca savaş 
taktiği kitabini okurum» diyor. (ANAP sıralarından 
«Sadede gelelim» sesleri) 

Evet, sadet, sadet, çünkü anailkelerden bir tanesi 
de barış, onu vurguluyorum sayın milletvekilleri. 

«Uykum kaçınca savaş taktiği kitabını okurum» 
diyor Sayın Başbakan. Savaşa gerek yok değerli mil
letvekilleri; barış yılındayız, barış taktiği kitabını oku
yunuz. Gençlerimizin barışa ihtiyacı var. Bunu ben 
demiyorum, Sayın Başbakan söylüyor. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya vaktiniz doldu, konu
yu lütfen toplayınız efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Vaktim dol
du ve ben sözlerimi bitiriyorum Sayın Başkan. 

Sözlerimi bir düşünürün sözleriyle bitirmek istiyo
rum. Bu düşünür diyor ki : «Hepimiz mazimizden ce
saret almaya mecburuz. Onu öğrenmeye, geldiğimiz 
yeri bilmeye, geçmişimize dönmeye mecburuz; ama 
hiçbir zaman geleceğimiz geçmişte değildir.» işte onun 
içindir ki arkadaşlarım, Atatürk, Cumhuriyeti gençli
ğe emanet etti ve geleceğin bu sıralarında genç kuşa
ğın milletvekillerini görür gibi oluyor ve sizlere saygı
lar sunuyorum. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın özkaya, teşekkür ederim efen
dim. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kendi adı
nıza konuşun, Atatürk'e mal etmeyin. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (istanbul) — Sayın milletve
kili bir diyeceğiniz varsa kürsüye çık, yerinden konuş
ma. (HP sıralarından alkışlar) Dağarcığında bir şey
ler varsa, çık kürsüye söyle. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. Gereksiz müdaha
lelerde bulunuyorsunuz. Konuşmacı, konuşmasını bi
tirdi, tam gitmek üzereyken müdahalede bulunuyor
sunuz. 

11 inci soruya geçiyoruz. 
11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, millî 

çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

12. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'm, airbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

BAŞKAN — (6/169) ve (6/170) esas numaralı 
sözlü soru önergelerinin cevaplandırılması için mehil 
istenmiş olduğundan, bu soruların görüşülmesi erte
lenmiştir. 
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13 üncü soruya geçiyoruz. 
13. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'm, 

Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA Kâğıt Fabrikasınca 
sürdürülen çubuk kendir alımlarına ilişkin sözlü soru
su ve Devlet Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
cevabı (6/174) 

BAŞKAN — Sayın Sadettin Ağacık*?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki soruma Devlet Bakanı tarafından sözlü 

olarak cevap verilmesine delaletlerinizi saygılarımla 
arz ederim. 

Sadettin Ağacık 
Kastamonu 

Kastamonu ili Taşköprü ilçesi SEKA Kâğıt Fab
rikası, bölgemizin kendir ziraatine verdiği önem üze
rine 'kurulmuştur. Ne yazık ki, çubuk kendirin fab
rikaca 17 liraya alınması kendir müstahsilimizi sükûtu 
hayale uğratmıştır. Fabrikanın 35 İra olarak tespit 
ettiği çubuk kendiri müstahsilden neden 17 liraya 
aldığını anlamak mümkün olmamıştır. Bölgemiz çift
çilerinin başlıca geçim kaynağı olan kendir ziraati bu 
gidişle önemini kaybedecek ve müstahsil başka iş 
sahalarına kayacaktır. Türk ekonomisine büyük kat
kısı bulunan Taşköprü iSEKA Kâğıt Fabrikasının baş
lıca 'hammaddesini teşkil eden kendir ziraatinin çift
çimiz tarafından önemini koruyabilmesi için Mareniın 
gerçekçi alım yapmasını bekliyoruz. Çiftçimize 17 
liranın çok üzerinde mal olan kendir çubuğunun alı
mındaki yanlışlığın bir an evvel düzeltilmesinde ül
kemiz açısından sayısız faydalar vardır. 

Bu hususta Sayın Bakanımızın açıklamasını bek
ler, sayglar sunarım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET (BAKANI AHMET KURTCEBE ALP-

TEMOGİN (Bursa) — Sayın Başkan, Yüce Mecli
sin değerli üyeleri; Sayın Sadettin Ağacık'ın, Taşköp
rü SEKA Kâğıt Fabrikasınca yürütülen çubuk ken
dir alımlarıyla ilgili sözlü sorusuna cevap vermek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bilindiği üzere, SEKA'ya 
bağlı Kastamonu Sigara Kâğıdı Fabrikası Taşköprü 
ilçesi ve civarında yetiştirilen kendirim kıymetlendiril
mesi gayesiyle kurulmuştur. Ancak, bu fabrika henüz 
işletmeye açılmamış olup, tecrübe çalışmaları devam 
etmektedir. Bu arada, üreticiye yardım ve üretimi teş
vik etmek üzere 1983 yılından beri SOKA izmit 
Müessesesinin ihtiyacı olan soyulmuş kendir Kas
tamonu Müessesesince üreticiden yerinde alınmak-
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tadır. Halen Taşköprü'de soyulmuş kendir alım fiyatı ' 
145 ila 150 liradır. Kastamonu Müessesesinde, ken
dir, soyma tesisi de bulunmaktadır. Dolayısıyla, fab
rika işletmeye açıldığında ihtiyacının bir kısmını çu
buk halinde satın alacak ve üretici kendir soyma 
külfetinden kurtulacaktır. 

Kendir soyma tesisinin tecrübe çalışmalarında kul
lanılmak üzere bir miktar çubuk kendirin 17 Türk 
Lirası/kilogramdan satın alınması yoluna gidilmiş ve 
bu fiyat ile çubuk kendir vermek isteyenlerin 
müesseseye müracaat etmesi ve malını getirmesi civar 
üreticilere duyurulmuştur. Tecrübe imalatına dayanan 
bu ihtiyaç daha az olduğu halde, bugüne kadar fab
rikaya 1.443 ton çubuk kendir getirilmiştir. Üretici, 
elindeki ürünü çubuk olarak satmak mecburi yetinde 
değildir. Kaldı ki, üreticinin elinde 1983 mahsulü so
yulmamış kendir de kalmamıştır. Çünkü, soyulmuş 
kendir daha çok para ettiğinden, üretici kendirini 
kendisi «oymuştur. Hemen ilave etmek gerekir ki, 
çubuk kendir için verilen 17 Türk Lirası /kilogram 
fiyat, düşük bir fiyat da değildir. Nitekim, Taşköprü' 
deki çubuk kendirin pazar fiyatları da bu düzeydedir. 
Fabrikaca çubuk kendir için 35 Türk Lirası/kilogram 
gilbi bir fiyatın tespit edilmiş olması da bahis ko
nusu değildir. 

1984 yılı başından bugüne kadar, bedeli zamanın
da ödenmek suretiyle, 2.498 tonu SEKA Kastamonu 
Müessesesince doğrudan üreticiden alınmak üzere, 
3.064 ton soyulmuş kendir satın alınmıştır. Halen 
depolarda, 1983 yılından devredilenle birlikte, 4.600 
ton elyalf kendir bulunmaktadır. Kısacası, çubuk ken
dirin 17 (Türk Lirası/kilograf fiyat ile alınarak üre
tici köylünün mağdur edilmesi söz konusu değildir. 
Zira, bir taraftan da soyulmuş kendir alımı devam 
etmektedir. Üretici, malını isterse soyarak, istemezse 
çubuk olarak verme imkânına sahiptir. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ağacık, ilave edecek bir husus var mı? 
SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) — Var efen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
SADETTİN AĞACIK (Kastamonu) — Sayın Baş

kan, değerli milletvekilleri; Sayın • Bakana lütfettik
leri cevaptan dolayı teşekkürlerimi sunuyorum. An
cak, iki aydan beri üreticilerimizi şaşkına çeviren bu 
hatalı alımın yapılmasındaki takip edilen politikayı 
anlamadığımı d̂a ifade etmek istiyorum. j 
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Gayri resmî ve resmî araştırmalarım sonunda el
de ettiğim bilgileri ve çıkardığım neticeleri sizlere 
takdim ediyorum: 

1984 yılı hesaplarına göre, 1 dekara yapılan mas
raflar toplamı 42 bin lirayı bulmaktadır ve detayı 
elimdedir. 1 dekardan elde edilen elyaf 160 kilogram 
olduğuna göre, 1 kilogram elyafın maliyeti 260 lira 
civarındadır. Bu kesim rakam karşısında, SEKA alım 
fiyatı ise 168 liradır. 

iSaym milletvekilleri, 1 dekar alana kendir eki
yoruz, 42 bin lira masraf ediyoruz, bundan 160 ki
logram elyaf elde ediyoruz ve 260 liraya mal etti
ğimiz elyafı fabrikaya 168 liraya satıyoruz. Fabrika
nın vermiş olduğu rakam 168 liradır; fakat 168 li
radan da üreticinin eline, fire vesaire düşüldükten 
sonra, 120 lira civarında para geçmektedir. 

Elyafı soyulmadan çubuk kendirin durumu ise, 
yani bugünkü tatbikat yürekler acısıdır, 8 - 10 ki
logram kendirden 1 kilogram elyalf ©İde edildiği ke
sindir. Bu İhale göre, çubuk kendirin maliyeti ise 26 
liranın üzerindedir. Fabrikanın kendi allımı içinde, 
tecrübe için ekmiş olduğu kendiri de 35 liraya mal 
ettiği bir gerçektir. Diğer yetkililerin söylediği ra
kamlar ise, şu anda 17 liraya alınan kendirim 28 ila 
30 lira arasımda olması lazım geldiğidir, bunu açıkça 
ifade etmişlerdir. Bu gerçekleri görmezlikten gelen 
SEKA, kendirin 'kilosunu hâlâ 17 liradan almaya de
vam etmektedir . 

Sayın milletvekilleri, hemen şunu da arz ediyorum; 
Sayın Bakanımın dediği gibi, köylü, şu anda kendi
rini 17 liradan fabrikaya veriyor ise, bunu zaruretten 
vermektedir, bunu fevkalade sıkıntıdan dolayı ver
mektedir. 

Temeli atıldığı günden beri, bayram yapan üreti
cilerimiz, bu alım yanlışlığı yüzünden boynu bükük 
bırakılmış ve sükûtu hayale uğramıştır. 

Bu büyük tesisin kuruluşunda bölgemizin kendir 
ziraatine verdiği önemin rolü büyük olmuştur; fakat 
bu hatalı alım tatbikatı, durumu tamamen değiştir
miştir. Zira, çiftçilerimiz kendir ektiğine pişman ol
muştur. önümüzdeki yıllarda başka ekim sahalarına 
kayması kaçınılmazdır. 

Ekonomimizin ve üreticilerimizin zarar görmemesi 
için bu yanlış alımın Ihemen düzeltilmesiini bekler, ka
rarın tekrar gözden geçirileceğini ümitle, Yüce Mec
lise derin saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağacık. 



T. B. M. M. B : 15 23 s lû , 1984 0 : 1 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Batı 
Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/175) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, îzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Şardağ?.. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura-1 

da. 
Soruyu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplanması için tavassutunuzu müsaa
denize saygıyla arz ederim. 

1. Batı Trakya'da yaşayan, millî benliklerine 
bağlı soydaşlarımıza, son «bir yıl içinde yapılan bas
kılar (bugünlerde dalha da katlanılmaz /bir hal almış
tır. Türk basını durumun fecaatini yansıttığı halde 
Hükümetimizden bir ses duyulmuyor. Bu konudaki 
görüşleriniz nedir? 

'2. Gümülcine'de yaşayan Türklerin sözcüsü du
rumunda olan idealist ve milliyetçi kar'deşimiz Gü-
mülcine Müftüsü, basına verdiği (bildiride Ankara 
ve Atina'dan hiçbir ses gelmediğini söylüyor. Yaban
cı topraklarda gözümüz yoktur; ama o topraklarda 
yaşayan kardeşlerimizin okullarına, öğretmenlerine, 
insanilik haklarına, mallarına yapılan saldırılar kar
şısında Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinin bu sus
kunluğunun sebebi nedir? 

3. 'Osmanlı İmparatorluğu içinde ve Türkiye 
Cumhuriyeti sınırları içiride her türlü dil, din, mez
hep ve kültürlerine sahip olarak yaşamış ve yaşa
makta olan kardeşlerimizi kaderleriyle başbaşa bırak
mak en azından insanlık görevimizi yerine getirme
mek değil midir? 

Rüş'tÜ Şardağ 
İzmir Milletvekili1 

BAŞKAN — .Buyurun Sayın IBakan., 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ 

(Rize) — ıSayın Başkan, değerli milletvekilleri; îz
mir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ'ın, Batı Trakya' 
dak'i soydaşlarımızın durumuna ilişkin sözlü soru 
önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunu
yorum. 

Türkiye'nin Batı Trakya'daki Türk azınlığının 
halklarının korunması için Lozan Anılaşması ile yük
lenmiş olduğu veoübe ve sorumluluklar çerçevesinde 
Hükümetimizin gerekli girişimlerde bulunması ta
biîdir ve bu (girişimler sürekli yapılmaktadır. Ancak, 

Yunanısfian Hükümeti, TürkTYunan ilişkilerini ilgi
lendiren tüm konuWda olduğu gibi, Batı Trakya'da
ki azınlığımız konusunda da uluslararası anlaşmalar
dan doğan yükümlülüklerini 'glözardı eden ve diyalog-
tan kaçan bir tutum içerisindedir. 

/Bilindiği gibi Lozan Anlaşması, her iki ülkede 
yaşayan azınlıkların haklarının korunması için iki ül
keye karşılıklı vecibeler yüklemiştir. Türkiye ile Yu
nanistan arasındaki ilişkilerin iyi olduğu dönemde bu 
hakların yerine getirilmesinin takibinde uygulanan 
mekanizmanın, iki ülke için de birtakım kolaylıklar 
sağlamakta olduğu inkâr edilemez. Ancak Yunanis
tan'ın, özelikle bugünkü Hükümetin işbaşına geldi
ği 'tarihten bu yana, Türkiye ile her türlü diyalogu 
kesmiş olması muvacehesinde, Batı Trakya'daki Türk 
azınlığının sorunları hakkın'da Türkiye tarafından 
devamlı olarak yapılan girişimleri layıkı veçhile de
ğerlendirmekten kaçtığı da bir gerçektir. 

'Bu durumun b(ir sonucu olarak, Batı Trakya'da
ki Türk azınlığı, haksızlığa uğrayan her toplumdan 
bekleni'leceği ıgibi, maruz kaldığı insanlık dışı mua
melelere tepki göstermektedir. Gerçekten Batı Trak
ya'da, özellikle sosyal, ekonomik ve kültürel baskı
ların arttığı müşahede olunmaktadır. Bu çerçevede, 
son zamanlarda 600'ü aşkın soydaş esnafa yarım 
milyon ile 30 milyon Türk Lirası civarında vergi 
cezaları kesilmiş, yüzlerce soydaş ailenin geçim kay
nağını teşkil eden büyük bir arazi parçasının, açık 
hava cezaevi yapılacağı gerekçesiyle, kamulaştırıl
ması kararlaştırılmış ve eğitim alanında Lozan'ın ta
nıdığı ve İkiıli anlaşmalarla teyit ve tescil edilmiş 
hakları ortadan kaldırmaya yönelik tek taraflı uygu
lamalar yoğunluk kazanmıştır, 

Batı Trakya'daki Türk azınlığının da, Hüküme-
'tiimizce bu konuda yapılmakta olan uyarılara ilave
ten, kendilerine reva görülen ayrımcı muamelenin 
değiştirilmesi amacıyla mensup oldukları ülke ma
kamları nezidinde yasal girişimlerini ısrarla sürdür
düklerini görmekteyiz. Soydaşlarımızın uğratıldıkla
rı haksızlıklar Avrupa forumlarına kadar intikal et
miştir. Bu durum, hiç kuşkusuz Türkiye ile Yunan
istan arasındaki diyalog boşluğunun bir neticesidir. 
Nitekim, artık uluslararası kamuoyunun da insan 
haklarının açık ihlal ini teşkil eden Batı Trakya'daki 
baskılara karşı ilgisiz kalamadığını ve bunları araş
tırma gereği duyduğunu müşahede etmekteyiz. 

Papaçndreu Hükümetinin, bir an önce azınlığı
nın haklı taleplerine ciddiyetle eğilmesi, insancıl açı
dan olduğu kadar, ahdî ve yasal sorumluluğu nede-
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niyle de bir zaruret teşkil etmektedir. (Bu sorumlu
luğun gereği veçhile yerine getirilmesinin devamlı ta
kipçisi olacağımızın bilinmesinde yarar vardır. 

Maruzatım bu kadardır. Yüce Meclise saygılar 
sunarım. (IAlkışlar). 

!BA$KIAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ISayın Şardağ, ilave edecek bir husulsünüz var mı? 
RÜŞTTÜ ŞARDAĞ (Itzmir) — Evet Sayın Baş

kan. 
IBAŞKİAN — Buyurunuz efendim. 
'RÜŞTÜ ŞAIRDAĞ (ilzmir) — Sayın Başkan, Say-

ıgıdeğer (Meclîsin değerli üyeleri; faşist mi, sosyalist 
mi, isim bulamıyorum, Papaendreu'nun Partisinin 
Tüzüğündeki 20 nci maddeyi okuyorum: «Dinsel 
azınlıklara yönelik ayrımlar olmayacaktır. Azınlık 
mensupları eşit haklara sahip vatandaşlaradır ve tüm 
Yunanlılarla eşit hak ve sorumluluklara sahip ola
caklardır.» Bu kadar yüzsüzlük görülmemiştir. 

Beni bu konuda buraya getiren üzücü bir çıkış 
var; Müftünün çıkışı. Çok yerde müftüler, tarihte 
bazen geri olaylara da katılmışlarıdır; aıma bazen de 
'böyle celaletli müftüler çıkmıştır, idealist, Müslüman 
Türk Müftüsü, «Her yerden ses alıyoruz, Ankara'dan 
ses almıyoruz» diyor. 

(Sayın Bakan, sakın (bu konuyu siyasî tartışma 
için getirdiğimi sanmasınlar; çünkü kendileri, görü
yorsunuz, «Dört eğilimi topluyoruz» diyorlar ve 
•Iben yapamıyorum- ©Herini şöyle yapıyorlar ve bu 
arada «(Birinci eğilimimiz milliyetçilMir» diyorlar. 
Böyle olunca, hepimizin mill'ryertçi olduğu da bir 
gerçek; fakat ısrarla bunun üzerinde durduklarına gö
re, Ankara'nın ses vermediğini Müftü' söylüyor. Biz, 
evvela «(O kardeşlerimize Büyükelçimiz gidiyor mu?» 
diyoruz. Traktör ehliyeti istiyor, vermiyorlar; şoför 
ehliyeti allmak istiyor, vermiyorlar; evini satmak İs
tiyor, sattırmıyorlar; mal almak istiyor, aldırmıyor
lar; tamir etmek istiyor, ruhsat vermiyorlar; banka
ya parasını yatırıyor, faiz vermiyorlar ve bulundu
ğu topraklardan süngüne talbi tutuyorlar. 

Şimdi, o topraklarda yaşayanlar eğer perakende 
Sovyet vatandaşları olsaydı, vicdanlarınızda onlar 
lehine teşebbüse geçmek duygusu doğardı. Biz, kimse-
senin toprağında gözü olan b?ir millet değiliz, Misakı 
Millîyle bunu çizmişiz; ama o topraklarda yaşayan, 

" hele (bir de soydaşlarımızsa, onların bu durumlarıy
la ilgilenmek, asıgarî ifteanlık borcumuzdur, insancıl 
bir görevimizdir. 

iBugün Sayın Bakanımız, «girişimlerde bulunduk» 
diyor. Arkadaşlar; Müftü diyor ki «ses almıyoruz» 
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Belki girişimlerde bulunulmuştur, ama ıSayın Başba
kanımızın, feryatlar yükselirken, bu konuda basın 
toplantısı yaparak bir de bu noktaya temas etmiş ol
ması gerekmez miydi? (Her milletvekili elini vicdanı
na koysun ve bu noktada Şardağ'a hak versin isti
yorum. Bir ses duydunuz mu? Benim bu önergem 
gündemde sürünüyor; Sayın Başbakan buraya geli
yor ve tam benim önergem okunacağı zaman, Trak
ya Türklerinin başından geçen ıstırapları duymadan 
Sayın Başbakanımız gidiyor. Sayın Başbakan buıgün 
kalsaydı ne olurdu? Doğrudan doğruya kürsüye çık
saydı, onun sesinden duysaydık, en yetkili bir ağız
dan «Şöyle oluyor, böyle yapacağız» diye. Çünkü, 
başka şeyden anlamazlar; bizim onlara anlatacak 
(başka dil imiz yok. Ancak ilgilenirsek, duyarlılık gös
terirsek biraz çekinebiliyorlar. 

iBizim Büyükelçimiz, bizim Konsolosumuz Türk
lerin arasında değil. Almanya'da çıkan Suddeutsche 
Zeitun'g Gazetesinin muhabiri bakın ne diyor, oku
yorum; «Türkler Yunanistan'da sosyal piramidin en 
altında bulunuyorlar. Müslüman Türkler cunta za
manından (beri ne ev, ne toprak sahibi olabiliyorlar; 
eziliyorlar». (Bunu Avrupa Konseyine biz götürme
dik arkadaşlar; Avrupa Konseyine, o müftü ve Trak
ya Türklerini Kloruma Derneği müracaat etti, Tür
kiye'de bulunan dernek müracaat etti ve bu konuda 
Devlet ilgisi görülmemiştir. Buraya çıkmamın tek 
nedeni, bundan sonra olsun, Çok saygıdeğer Başba
kanımız ve Hükümetimiz, milliyetçi vasıflarının bir 
de ispatına doğru gitsinler ve insancıl vazife olarak 
bu konuya hassasiyetle eğilsinler. 

Temennim budur, teşekkür ederim. (IHP ve MDP 
sıralarından alkışlar). 

IBAŞKIAN — Teşekkür ederim S&yın Şardağ. 

Iİ5. inci Soruya geçiyoruz. 
15. — Rize Milletvekili Fehmi Memişoğlu'nun, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

BAŞKAN — IBu soruyla ilgili mehil istenmiştir; 
bu nedenle soru ertelenmiştir., 

16 ncı sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
16. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır İlinin karayolu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/177) 

IBAŞKAN — Sayın Maihmud Altunakar?.. Yoklar. 
(Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan? Bura

dalar. 
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Sözla soru önergesinin görüşülmesi bir defaya 
maltisus olmak üzere ertelenmiştir. 

17 nci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun

akar'm, Diyarbakır Kültür Merkez binası inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61178) 

BtAŞKlAİN — Sayın (Mahmud Altunakar?.. Yoklar. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura

dalar., 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi bir defaya 

mahkıs olmak üzere ertelenmiştir. 

1>8 inci sıradaki sözlü soruya .geçiyoruz. 
18.\ — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır İli sağlık sorunlarına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (61179} 

ÖAŞKİAIN — Sayın Mahmud Altunakar?.. Yok
lar. .' , 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok
lar. 

ISözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

119 uncu sıradaki sözlü soruya (geçiyoruz. 
19, — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun

akar'm, Diyarbakır ilindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6 /l80) 

(BASjKİAıN — Sayın Mahmud Altunakar?.. Yok
lar. 

IBu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bu
radalar. 

Sözlü soru önergesinin görüşülmesi 'bir defaya 
mahsus olmak üzere ertelenım'iştk. 

20 nci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
20. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Ahun-

akar'ın, Diyarbakır ilinde uygulanan taşlı arazi ıslah 
projesine ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/181) 

»AlŞKlA'N — Sayın Mahmud Altunakar?.. Yoklar. 
Bu ısoruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yok

lar. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

21 inci sıradaki sözlü soruya ıgeçiyoruz. 
22., — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır ilinin içme suyu sorununa iliş
kin Tarrnu Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/182) 

BAiŞKlAIN — Sayın Mahmud AKtunakar?.. Yok. 
lar. 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Sorunun görüşülmesi ertdenmiştir. 
22 nci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
22. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun

akar m, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

(ÖASKİAIN ^- Sayın Mahmud Alltunakar?.. Yok. 
lar. 

Bu soruyu 'cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura
dalar. 

Sözlü soru önergesinin görüşülmesi bir defaya 
maMsuıs olmak üzere ertelenmiştir. 

23 üncü sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun

akar'in, Çınar • Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/184) 

IÖAŞKJAİN — Sayın Mahmud Altunakar?.. Yok. 
lar. '" " 

Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Yoklar. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

24 üncü sıradaki sözlü soruya geçiyoruz; 
24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-

akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

[BAŞKAN — Sayın Altunakar?.. Yoklar. 
Bu soruyu cevaplantıracak Sayın Bakan?. Yoklar. 
Sözlü sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 
25 inci sıradaki sözlü soruya geçiyoruz. 
25. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alacan'm, 

müfettişlik kursunu bitiren öğretmenlerin durumu
na ilişkin sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in cevabı (6/186) 

İBAŞMAN — Sayın Alcan?.. Burada. 
IBu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura

da. 
ISözlü soru önengesm'i okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitini Gençlik ve Spor 

Bakanı tarafından Sözlü olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Salih Alcan 
Tekirdağ M'iiletivefcili 

10 Ekim 1983-9 Nisan 1984 tarihleri arasında İs
tanbul ve Ankara'da açılan ve beşbuçuk ay süren mü
fettişlik kursuna katılan 480 öğretmene, aradan altı 
ay geçmiş olmasına karşın, müfettişlik görevinin ve
rilmemesinin yasal bir nedeni var mıdır? Varsa ne-
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dir? Tayin edilmeyeceklerse bu müfettişlik kursları 
neden yapılmıştır? Bunlara ne kadar masraf ödenmiş
tir? Müfettişlik hakkını kazananlara tayin yapılma
dığı takdirde bu devlet zararını kim ödeyecektir? 
Kursa başlarken öğretmenlerin kendilerine imzalatı
lan taahhütnameler kaçar 'bin liralıktı, başarısız ol
salardı, bu paralan ödeyecekler miydi?: 

©AŞKİAN — Buyurum Sayın Bakan. 
IMItULÎ E Ö M M GENÇlM VE SPOR SAİKA

NI M. VEHBfî DİNÇERIJBR (İstanbul) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Alcan' 
m sorusu üzerine huzurunuza gelmiş bulunuyorum ve 
eğitim sistemimizin fevkalade hassas bir noktasına 
•temas ettikleri için kendilerine teşekkür ederim. 

Teftiş sistemi, yalnız eğitim sisteminde değil, bü
tün idarelerde, bütün idare sistemlerinde fevkalade 
önemli bir yerdir. Planla, ortaya çıkanın değerlendi
rilmesinde, plana ne kadar uyulduğunun, düşündü
ğümüzü ne kadar bulduğumuzun ölçülmesinde talbiî 
ki, denetim ve teftiş sistemi ciddî bir yoldur ve ke
sin ıgerek olan bir sistemdir. Şunu biz müşahede et
tik iki; Millî Eğitim sistemimizin bütününde, gerek 
öğrencinin değerlendirilmesinde, gerek öğretmenin 
değerlenmesinde, gerekse bizatihi öğretim metodu
nun, müfredatın ve öğretim planının değerlendiril
mesinde denetim yolları, ölçme tekniği - mühendis
lik tabiriyle-çok gelişmiş, verimli ve yeterli değildir. 
Bu ciddî müşahedemizin hemen akabinde bu mesele
ye el attık ve hepin'izin bildiği bir teşhisi yeniden 
gördük, Millî Eğitim sîsteminde iki teftiş var; iki 
teftiş kurulu, iki teftiş sistemi var. Birisinin adına «Ba
kanlık müfettişliği» deniyor, öteki de «İlköğretim 
müfettişliği». Bu iki öğre'tiim müfettişlik sisteminin 
görevleri, fonksiyonları temelde bir olması lazım ge
lirken, gerek tatbikatta, ıgerek mevzuatta farklıdır. 
İlköğretim müfetitişleri, âdeta öğremenllerin üzerinde 
Ibir sicil amiridirler. Köylerde ve İlköğretimdeki öğ
retmenleri, bütünüyle eğitimi fizik yapısıyla ve öz 
eğitim sistemiyle denetlerler ve öğretmenler hakkın
da da rapor yazarlar ve sicil amirliği yaparlar. Hal
buki, diğerinde bu yoktur. 

Sistemin detaylarına inmeyeceğim; acaba hangi 
sistem etkilidir, müessirdir, diyerek bu konuda ya
zılmış birtakım raporları okuduk ve bu konuyu bi
lenleri, ıgerek Bakanlığın içinden ve gerekse Bakanlı
ğın dışından rica ettik, davet ettük, uzun görüşmeler 
yaptık ve sonunda şöyle bir kanaat ortaya çıktı 
Millî Eğitim sistemimizin bütünleşmesi için, bir bü
tün olarak ortaya çıkması ve denetimlerin de etkili, 

müessir ve bütünleştirici olabilmesi için bu teftiş sis
teminin de birleşliirilmesinde büyük yararlar vardır. 
Sanıyorum eğitimci dostlarımız bu kanaatimize katı
lırlar. Çünkü, bu kanaat sadece benim kanaatim de
ğil, yıllardır söylenen, fakat şu veya bu nedenle ger
çekleştirilemeyen zor bir iştir. Bu işin başarılması 
için biz de, bir kere daha gayret etmeyi şiar edindik 
ve yola çıktık. 

Teftiş Tüzüğünün yeniden hazırlanması için bir
kaç kurul çalıştırdık Mevzuat kurulu, sistem kuru
lu gibi; ölçme tekniği ile illgili, tamamen metodolo
jiye dayanan, mantığa, akla ve metoda dayanan ku
rullar oluşturduk, onların raporlarını aldık. Gördük 
ki„ iyi çalışmayan ve hele hele 12 Eylül öncesinde 
Devletin arabalarıyla Devlete karşı birtakım prog
ramların taşınabildiği bu sistemi, 12 Eylül sonra
sında düzeltmek ve Devletin emrine vermekte bü
yük fayda vardır; bu yapılmıştır. Biz, o yapılanın 
daha ileri götürülmesinde hem görevliydik hem de 
niyetiydik. Dolayısıyla, bu teftiş sistemini birleştir
me azmiyle çalışmalarımızı çeşitli kademelerde baş
lattık, Talim Terbiye kademesinde üniversite hoca
larından mütalaa almak suretiyle de bunu yaydık. 
Fakat şu ana kadar eldeki bigiler ve öneriler bu işin 
sonuçlanmasını sağlayamadı, yani bizi sonuca götüre-
medi. Çünkü, mevzuatla ve alışkanlıklarla ilgili bir
takım ciddî sorunlar çıkıyordu. Yani, doğruyu tes
pit etiseniz bile, bunu süratle, bir an evvel ve bütün 
Türkiye sathına yayabilmenin de pratik yollarını bul
mak mecburiyetindesiniz, 

'Bu düşünceler içerisinde, bu sıkıntıılar varken, ilk
öğretim müfettişlerinin sayısını artırarak problemi 
ağırlaştırmanın faydalı oümadığına kanaat getirdik. 
'Bununla şunu demek istemiyorum; bu kursa katılan
lar müfettiş olmayacaklar ditye bir kural koymadık. 
Müsaade ederseniz şu onayı bilgilerinize arz edece
ğim1: 

«179 sayılı Millî Eğitim GençL'k ve Spor Bakan
lığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ile 190 sayılı Genel Kadro ve 
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hü
kümlerine göre Bakanlık teşkilatı ve kadroları düzen
lenip, ilköğretim müfettişlerinin de kadrolarının te
min edilerek, illere göre planlı dağıtımı sağlanınca
ya kadar, İlköğretim Müfettişleri Tayin ve Nakil 
Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince ilköğretim 
müfettişi yetiştirilmek üzere kursa tabi tutulan öğ
retmenlerin kursa katılmadan önceki görevlerine ia
deleri uygun görülmüştür.» Yani, kimseyi de tedir-
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gin ötmeden, geldikleri ' ilk. • görevlerine döndürmek 
suretiyle kadro meselesini, kadronun idlere göre da
ğılımını planlayıp, tertip edip, kanunîleştirıp ondan 
sonra kararımızı verelim ve tüzüğü çıkartalım diye 
yola çıktık. Tüzüğün çıkartılmasından sonra bu ça
lışmalar gayet tabiî devam edecektir. 

/Bu arada şunu arz etmek İsterim. Hepimiz biliyo
ruz, .eğitim yatırımı, yatırımların en hayırlısıdır. Bi
raz önce de Sayın Başbakana altfen söyendi; bu dü
zende insan en değerli varlığımızdır, gençlerimiz en 
değerli vanlığımızdır, en büyük sertm'ayemizfdir. O hal
de onlara yapılan yatırım, yatırımların en hayırlısı, 
en iylsîdir. Bunların içinde de, teknik tabirle sölyü-
yor arkadaşlar, (ben de katılıyorum, «Hizmet içi ya
tırım da eğitim yatırımlarının en hayırlısıdır» diyor
lar ki, biz de bu kanaate katılıyoruz. Nedeni şu!: Yetiş
miş bir öğretmen teknolojinin .gelişmelerine, eğitim-
sîsteminin gelişmelerine ve kültürle ilgili dünyada ge
lişen birtakım meselelere initlbak ettiriliyor. Kursa 
çağırıyorsunuz, öğretiyorsunuz, söylüyorsunuz, ha
tırlatıyorsunuz ve .gönderiyorsunuz. Bu kurslardan 
şu ana kadar 1984 yılı içinde 232 adet kurs yapılmış
tır ve bu kurslara 28 41612 öğretmenimiz katılmıştır. 
ıBu müfettişlik kursu bunlardan bir tanesidir ve 480 
öğretmenimiz katılmıştır. Diğer yandan, 28 bin öğret
mene hizmet içi eğitim götürülmüştür. Geçmiş yılın 
bütçesinde bu iş için ayrılan para 1 miyara yakın
dır ve samimiyetle arız ediyorum, bu 1 m'ilyarlık ya
tırım belki de eğitim yatırımları içerisinde verimi en 
yüksek olandır. Bunun için, bu seşneki bütçemize çok 
daha büyük ödenek teklif ettik. 

ıSaym arkadaşımız bunun maliyeti hakkında bilgi 
soruyarlar. Tabiî, bu toplam maliyet içerisinde bu
nun (maliyetini tefrik etmek ve doğru rakam vermek, 
tahminî rakam Vermek mümkündür, ben de bu ölçü
de bir tahminî rakam vereceğim. Yalnız, 1 milyarla 
28 bin arasındaki ilişkiyi kuramanızı da istirham edi
yorum. Bu kurslarımız da kesinlikle devam edecek
tir, onu da arz ediyorum. 

öğretmenlerden alınan taahhütname konusuna 
gelince; şunu da Yüce Meclisin ıttılaına sunmakta 
fayda var: Bu taahhütnamenin bir maddesi, «Kurs 
süresince ve kursu bitirdikten sonra kendi isteğimle 
kursu bıraktığım, kurs sonucunda verilen görevi ka
bul ötmediğim veya gerek kurs sırasında, gerek kurs 
bitiminden sonra başka bakanlıklara ve kurumlara 
geçtiğim ve de kurs sonunda Verilen görevi en az iki 
yıl süreyle yapmadığım tekdirde şunları şunları öde
meyi kabul ediyorum» diyor. 

Dikkat buyurursanız, bu bir kurstur. Bu kursun 
hitamında bu arkadaşlarımızın müfettiş olacağı hak
kında kesin bir hüküm zaten yoktur ve zaten taahhüt
name de onu gösteriyor. Yani, kursun sonunda ve
riden görevi iki sene içerisinde yapacağını da kendisi 
taahhüt ediyor. Bu inceliği de müsaade ederseniz tek
rar arz ediyorum. «Bu kursa giren herkes müfettiş 
olacak» diye bir kural yoktur. Ama biz, .tabiî kursa 
gelen, gerek zamanını veren, gerekse de bizim Devlet 
olarak para harcadığımız arkadaşların değerlendiril
mesini de ıgözardı etmiş değiliz. 

IBAlŞlKAIN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. v . 

Çalışma süremiz dolmak üzeredir. Bu bakımdan, 
bu sorunun görüşülmesi bitinceye kadar çalışma 
süremizin uzatılmasını oylarınıza sunuyorum: Ka
bul edenler... (Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Bu sözlü soru işlemi tamamlanıncaya kadar görüş
melere devam edilecektir. 

(Buyurun Sayın Bakan. 

(MİLLÎ E Ğ M M ÖBNÇlJK VE SPOR BAKA
NI M. VEHBİÎ DÎNÇERLBR (Devamla) — Efen
dim, şu cümle ile müsaade ederseniz açıklamaları
mı tamamlamak istiyorum; gerekiyorsa arkadaşları
mızla ayrı ayrı ve geniş olarak konuşuruz, bu konu
da Yüce Meclîsin daha fazla vaktini ajlmak İstemi
yorum. 

ı657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve 1739 sa
yılı : Millî Eğitim Temel Kanununun amir hükümleri 
gereğince, Bakanlığımızın değişik kademelerinde gö
revli personelin işte verimliliklerini artırmak, blgi ve 
görgülerini tazelemek, yeni durumlara uymalarını ve 
ileri görevlere hazırlanmalarını sağlamak amacıyla 
her yıl, İhtiyaç ve bütçe imkânları da dikkate alına
rak, 250 civarında kurs ve seminer düzenlenmekte
dir. 

Iflköğretim mülfettişliği kursu da bir hizmet içi 
eğitim faaliyeti olup, öncelikle öğretmenin yetiştiril
mesini amaçlamaktadır. Yani, illa müfettiş olacak 

.kuralı yerine, müfettişliğe elyak, ehliyetli öğretmen
lerin çoğalmasını istiyoruz. Kurs sonucunda tayinle
rinin yapılamaması ile Devletin ya da kişilerin zaten 
zarara uğraması söz konusu değildir. Bir hizmet içi 
eğitim olarak bu arkadaşlarımızı yetiştirdiğimiz ka
naatindeyiz. 

Saygılar sunuyorum. ((Alkışlar). 
İBAŞKAIN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Alcan, ilave edeceğiniz bir husus var mı 

efendim? 



T. B. M. .M. B : 15 23 , İÜ * 1984 O : 1 

SlAIJtH AUOAN (Tekirdağ) — Var Sayın Baş
kan. 

• (BAŞKAN — Buyurun efendim, süreniz beş da
kikadır. . 

ISAUİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
değerli milletvekilli arkadaşlarım; Sayın Bakanımı
zın yapmış olduğu açıklamalara candan teşekkür ede
rim. 

Gezilerim esnasında tüm bu kursa katılan müfet
tiş arkadaşlarımın bana yönelttikleri sorulara istina
den, ben Sayın Bakanımdan bunları cevaplandırma
sını rica etmiştim. 

67 ilden 480 öğretmen arkadaşımız îstanbul ve 
Ankara'ya çağrılıyor ve kursa daVet ediliyor. Bunun 
yanında, 5,5 aylık bir zaman sonunda kurs bitiyor 
ve elimde mevcut; Sayın Bakanımın müfettişlere 
hitaben yazmış olduğu bir yazı ve kurs müdürünün 
de aynı konudaki yazlılarından bazı notlar okuyaca
ğım. 

iSayın Bakanımız, «IMülfettiş adaylarına» diye baş
lıyor; «(ilköğretim kurumlarında teftiş, denetim ve 
rehberlik hizmetlerinin yeterince sağlıklı bir şekilde 
yürütülmesi amacıyla ilköğretim müfettişine duyu
lan ihtiyacın karşılanması için açılan ikinci dönem 
ilköğretim müfettişi yetiştirme kurusunu başarı ile ta
mamlayıp yurt saJthına dağılacaksınız (yazının bir bö
lümünü 'geçiyorum) yeni görevinizde öğretmenlere 
davranışlarınızda örnek olacaksınız. Olumsuz yönle
ri, basit otorite kurallarına göre değil, çağdaş eğitim 
gereği olan güven duygusunu geliştirmek suretiyle 
gidereceksiniz. Millî eğitimimizin lideri olarak görev 
almak durumunda bulunan sizler yeni nesilleri en 
iyi şekilde yetiştirmek, gittikçe artan bilgi birikimin
den bize ilişkin olanları bilmek, ülke kalkınmasında 
«sorumluluk alma isteği başlıca şiarınız olmalıdır. 

(İlköğretim müfettişi yetiştirme kursunun Türk 
eğitim sisteminde başarı ile yer alması ve bu.kursla 
yetişen sizlerin üstün gayretle mesleğinizi severek ça
lışmalarınıza bağlıdır. 

Kanun, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak 
tarafsız görev yapacağınıza inanıyorum, başarılar di
liyorum» diyor. 

Buna benzer bir konuşma ve başarı dileklerini de 
Çapa Öğretmen Yetiştirme Hizmet îçi Eğitim Mer
kezi Müdürü Zeynel Kural belirtiyor. 

ıSonuç olarak, bugüne kadar bu müfettiş arkadaş
larımıza hiçbir şekilde bir yazılı belge verilmiyor. 
Kendi öğretmenlik yapmış oldukları yerlere iade edi
liyorlar. 

Sonuç olarak, bekleye bekleye tamamen ümitsiz 
hate düşüyorlar. :«lBğer biz 5,5 aylık zaman içerisin
de kursu bitirdik isek, niye bizi müfettiş olarak ata
madılar?» diye sorular yöneltmektedirler. Eğer ken
dilerine Sayın Bakanımız tarafından bilgi verilse idi, 
belki aydınlanacak ve onlar da kendi öğretmen arka
daşları arasında «tgel müfetftiş-ıgit müfettiş» diye alay 
konusu edilmeyeceklerdi. 

SJmdi, 480 müfettiş adayına kurs merkezine gidiş 
- dönüş yolluğu olarak yaklaşık 125 milyon, ayrıca 
bu kursiyerlere ıDevlet, altı ay hiç görev yapmadan 
125 milyon lira kadar da maaş ödemiştir. Toplam 
olarak 200 milyon masrafa mal olan müfettişlerin 
tayinlerinin yapılmadığını ve kendilerinin ümit içe
risinde /beklediklerini Sayın Bakanımıza iletiyorum. 

Ayrıca, taahhütnamelerin de 360 bin Türk Lira
sı olduğunu sizlere bilgi babında iletiyorum. 

Sayın Bakanımızın görüşleri doğrultusunda, bu 
konu ile ilgilenerek arkadaşlarımiiza nedenlerinin bil
dirilmesini rica eder, en derin saygılar sunarım. (Al
kışlar). 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sözlü soru cevaplandırılmıştır. 
Sözlü sorularla, kanun tasarı ve tekliflerini, 

22.10,1984 Gelen Kâğıtlarda yayınlanan ve yarınki 
gündeme ıgirecek olan 130 sıra sayılı Katma Değer 
Vergisi Hakkında Kanun Tasarısını sırasıyla görüş
mek için, 24 Ekim 1984 Çarşamba günü saat 15.00'te 
'toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.00 
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VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Natbantoğlu' 

nun, külçe altın satışına ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Vural Artkan'ın yazılı cevabı (7/157) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanltoglu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. IKülee altın satışının sadece Merkez 
Bankası eliyle yapılmasını uygun bulur musunuz? 

Soru 2. Bankaların altına, altın olarak faiz ver
melerini sağlayıp altınların bankalara yatırılmasıyla 
aktif piyasaya sokulmasını uygun bulur musunuz? 

Soru 3, Banka kurucu iştirakçilerinin en az 1 000 
Cbin) kişiden az olmamasını uygun bulur musunuz?: 
Bu düzenleme için bir yasa getirmeyi uygun bulur 
musunuz? 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL : GÜM 2042339-185-6939Ü 
KONU : Külçe Altın Satışı 

16,10.1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili ıSayın Hilmi Nalbantoğlu 

tarafından Başkanlıklarına verilen 3.9.11984 tarih ve 
KKıDB. 7/İ157-1657/5946 sayılı yazı ile de Bakanlığı
ma intikal ettirilen önergeye verilen yazılı cevabım 
ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Vural Arıkan 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbaritoğlu tarafın
dan Bakanlığıma muhatap yazılı soru önergesinde yer 
alan sorularla ilgili i açıklamalarım aşağıdadır: 

Cevap 1. — Bakanlığım Hesap Uzmanları, ken
dilerine verdiğim talimat" çerçevesinde, halkın elinde 
bulunan altınların ekonomik kalkınma ve büyümeye 
katkısının sağlanması imkânları ve bu konuda yapı
labilecek ekonomik ve hukukî düzenlemeler husu
sunda bir araştırma yapmışlar ve bu araştırma sonuç
larını bir rapor haline getirmişlerdir, 

IBu çerçevede, külçe alıtın satışının sadece Merkez 
(Bankası eliyle yapılması uyigun bulunmamaktadır. 

Cevap 2. — Yukarıda açıkladığım araştırma çer
çevesinde, ticari bankaların altına, altın olarak faiz 
Vermelerini sağflamak ve altınların söz konusu banka
lara yaltırılmasıyla aktif piyasaya sokulması da yerin
de görülmemektedir. Altın tamamiyle bir ihtisas işi
dir, mevcut ticarî bankaların içinde bulundukları ya
pı itibariyle böyle bir riski yüklenmesi uygun olmaya
caktır. Bu fonksiyonun yerine getirilebilmesi için, 
öncelikle sağlıklı bir altın borsalsının oluşturulması, 
dahîa sonra altın konusunda ihtisas bankacılığının 
(geliştirilmesi ve altın ayarının uluslararası standart
lara yükselmesini sağlayacak tesislere sahip kılınan 
bu tür bankalar kanaUyle piyasaya girilmesi zorunlu 
görülmektedir. 

Cevap 3. — Mevcut durum çerçevesinde banka 
kurucu iştirakçilerinin en az bin kişiden az olmaması 
yönünde bir değişiklik acil önemi haiz görülmemek
tedir. İleride şartlar gerektirdiğinde, bu yönde bir 
Kanun Tasarısının hazırlanması düşünülebilir. 

Vural Arıkan 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Ankara - Mamak İlçesindeki bir caminin dış ka
pısındaki yazıya ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/204) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların «Diyanet İşleri Başkanlığı»'n-

dan sorumlu Devlet Bakanımız tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması için müsadelerinizi ve ge
reğini arz ederim. 

Saygılarımla. 
Doç. Dr. Türkân Arıkan 

Edirne Milletvekili 
» 

Konu : 
Mamak İlçesini Samsun yoluna bağlayan kavşak

ta (Samsun Köprüsü deriilen mevkide) mevcut cami
nin dış kapısı üzerinde aşağıdaki ibareyi içeren ve 
yoldan geçenler tarafından okunacak nitelikte bir ya
zı bulunmaktadır. 

«Allah içkiye, şaraba, içene, alana, satana ve da
ğıtana^ lanet ediyor» 

Sorular : 
,1. Bu yazı hangi tarihte, hangi merciin 'izniyle 

caminin dış yüzüne konulmuştur? 
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2. Yazının içeriği Anayasamızın 2 nci, 24 üncü 
maddelerine aykırı mıdır? 

3. Yazının içeriği Devlet Kuruluşu olan içki ve 
şarap üretimi, alımı, satımı ve dağıtımıyla iştigal 
eden Tekel işletmelerine ve dolayısıyla Devlete lanet 
anlamına gelmekte değil midir? 

4. Yazıyı, bulunduğu yerden kaldırmayı düşü
nüyor musunuz? Ayrıca Türkiye genelinde benzer 
uygulamaları önleyici bir genelge yayınlatmayı dü
şürtmekte misiniz? 

5. Yazıyı koyanlar veya koyduranlar hakkında 
kovuşturma gerekli midir? Gerekli ise hangi tarihte, 
kimler hakkında, hangi yasaların ihlali dolayısıyla, 
hangi mercilerce girişimde bulunulmuştur? 

TC 
Devlet Bakanlığı 19. HU 984 
Sayı : 2.02-4906 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lig» : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığının 

21.' Eylül 1984 tarihli ve 7/204-1856/07087 sayılı ya
zıları; 

Edirne^ Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıfcan 
tarafından Bakanlığıma yöneltilen yazılı önergeye 
karşı verdiğim cevap ilişiktedir. 

Bilgilerine arz ederim,. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Türfkân Turgut Arıkan'ıın 
Yazılı Som önergesine Cevabımız 

1. Devletimizin, Anayasanın 2 ndi maddesinde 
ifadesini bulan temıel niiteliklelrinden birisi de laik
lik ilkesidir. Laiklik, en basit anlamuylUa, din ve Dev-
itet işlerinin birbirine Ikarıştırılımlaması demektir. Bu
na göre Devlet yönetimimde (Kanunlarını yapılmasın
da ve uygulanmasıtıldâ) dün kurallarına uyma zo
runluluğu bulunmadığı gibi, Devletin de kişilerin 'di
nî inanç ve kanaa'titerline saygılı ofllmasiı; kamu düze
nline, genel ahlaka ve 'bu mâksaıtla çıkarılan kanun
larla aiyfcın olmamak şartı le , kişilerin mensup ol
duktan dinin bütün emir ve yasafclannı, kendi istek 
ve hür iradeleriyle yerline getirtme haklarını tanıması 
gerekmektedir. Nitekim, Anayasamızın 24, 25 ve 
216 ncı maıddelednde, herkesin, din, vicdan, düşünce 
ve kanaat hürriyetine sahip olduğu ve bunların söz, 
yazı, resim ve başka ycfcırta, tefle başına veya toplu 
olarak açıklaımıa ve yaıymâ hakkının bulunduğu hür 
Ikümlerli yer afflmıştır.. Anayasamızın teminatı altında 
bulunan idin ve vicdan hürriyeti, laiklik ilkesinin va

tandaşlarımızın dinî İhtiyaçlarının karşılanmasında 
bir baskı vasıltasa değil, aksine bir teminıat olarak gö
rüldüğünün açılk delilidir. 

2. Bilindiği üzere, din saldece bir linanç veya 
inanç sisteminden ibaret değildir. Dinin İnanca ait 
esasları yanında, ibadet amel ve ahlâkî davranışlar
la ilgili hülkümleri; dini kalbul eden inançlı kişilerin 
yaşayışlarında uymaları gereken emir ve yasakları 
da vardır. Bu emir ve yasaklara uyan kişilerin Yü
ce Allah tarafımdan mükâfatlandıırılacağı, uymayan
ların ise cezailanıdırılacağı da dinin inanılması gere
ken esasteındandiu". 

3. İslam idini, sarhoşluk veren içkilerin içitmesi-
ınıi yasaklamıiıştır. Kur^an-ı Kerimde ve Hz. Peygam
ber (S.A.) in birçok Hâdtils-li Şerif eterinde ilkinin kö
tülüğü ve zararları, içki içenlerin ceza göreceği açık
lanmıştır. 

Anayasamızın «gençliğin korunması» başlıklı 58 
inici maddesinde de «Türk gençliğinin alkol düşkün
lüğü, uyuşturucu maddeler, suçluluk, kumar ve ben
zeri kötü alışkanlıklara karsı korunması görevi» dev
lete 'verilmiştir. İBu hükümden de anlaşılacağı üzere; 
ilkinin kötülüğünü anlatmanın veya aJkol düşkün
lüğüne karşı korunmanın lâikliğe alykırı bir yanı bu
lunmamaktadır. 

4. Sözü edilen camiin dı!ş cephesindeki Mân 
tahsisatında bulunan yazı, bir Hâdis-i Şerifin meali
dir. Başkalarını inanmaya ve uymaya zorlamadık
ça bir Mmısenin inandığn dinî hükümleri söz, yazı ve
ya başka vasıjüallarla açıklamasının laiklik ilkesi ve 
Anayasamızın ilgili maddelerine aykırı olması dü
şünülemez. 

Bilgilerinize arz ederimi,! 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, PTT Genel Müdürlüğünün Erzurum'daki bina
larına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/211) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına laracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum ilçe ve kasabalarından hangi
lerinde yeni PTT binıalıan inşa edilmiştir? Hangi yıl
larda? 
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Soru 2. Erzurum ilçe ve kaisabalanıKdan hangi
lerimde fciraJfllk binalarda oturulmaktadır ve 1984 yılı 
Miraları ne kadardır? 

Soru 3. Kirada olan PTT binıaliatt yerine han
gi yıllaülda PTT Ihmaları inşa ettirilecektir? 

Soru 4. Erzurum Dumlu (Kasabası PTT binası 
arsası temin edildiği halde şimdiye Ikadar neden ya
pılmamıştır? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 18 . 10 . 1984 

Araştırma, Planlama ve 
Koordinasiyon Kurulu Başkanlığa 

APK. : IV.01.04/979 

Konu : Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Müet (Meclisli Başkanlığına 

Erzurulm Milletvekili Sayın Hilmi NaHbantoğlu'nun 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başlfcanlığına verdiiği 
ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını isıte-
diği hususlar incelenerek ekte sunulmuştur. 

Sayıgılaımımfla arz ederim. 
Veysel Aitasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Erzurum ilçe ve (kasabalarından hangi
lerinde yeni PTT binaları inşa edimiştir? Hangi yıl
larda? 

Cevap 1. Erzurum M ve liiçelerinde bulunan "22 
aldet idare malı PTT (binaları (ilçeler itibariyle aşağıya 
çıkarılmıştır. 

Binaimn Adı 

MERKEZ İLÇE 
Başmüdürlük Binası 
Erzurum PTT ı(A iHlıok) 
Erzurum PTT (B Blok) 
Erzurum Konut (Lojman) 
Erzurum Gar PTT 
Ilıca PTT 
Erzurum Üniverisîi'tes'i Santral 
AŞKALE İLÇESİ 
Aşkale PTT Binası 
Kandilli PTT Binası 
ÇAT İLÇESİ 
Çalt PTT Bünası 
HINIS İLÇESİ 
Hınıs PTT Binası 

Bin'anın Adı 

HORÖSAN İLÇESİ 
Horasan PTT Binası 
Araş PTT Binası 
İSPİR İLÇESİ 
Ispıir PTT Binası 
KARAYAZI İLÇESİ 
Karayazı PTT Binası 
NAR'MAN İLÇESİ 
Narman PTT Binası 
OLTU İLÇESİ 
Oltu PTT Binası 
OLUR İLÇESİ 
Olur PTT Binası 
PASİNLER İLÇESİİ 
Pasinler PTT Binası 
ŞENKAYA İLÇESİ 
Şenkaya PTT Binası 
TEKMAN İLÇESİ] 
Tekman PTT Binası 
TORTUM İLÇESİ; 
Tortum PTT Binası 

Hizmete 
sunuluş tarihi 

30.12.1965 
11.10.173 

15.1.1974 

10.9.1974 

16.12.1974 

20,12.1974 

19.10.1978 

15.12.1973 

15.12.1973 

17.2.1974 

1.9.1974 

Soru 2. Erzurulm ilçe ve kasabalarından hangi
lerinde kiralık binalarda oturulmaktadır ve 1984 yılı 
kiraları ne kadardır? 

Cevap 2. Erzurum il ve (ilçelerinde bulunan ki
ralık PTT biriaları ilçeler 'itibariyle çıkarılmış ve yıl-
lı>k kira bedelleri karşısına işlenmiştir. 

Hizmete 
sunuluş tarihi 

6.4.1970 
30.12.1975 
30.7.1979 

1.1.1984 
20.11.1967 
12.11.1973 

1.7.1984 

1.2.1975 
1.1.1969 

20.12.1973 

10.1L1970 

Binanın Adı 

MERKEZ ÎLÇE 
Erzurum Çarşı PTT Binası 
Erzurum Gar (Gaziler) PTT Binası 
Dumlu PTT Binası 
Ovacık PTT Binası 
AŞKALE İLÇESİ 
Çiftlik PTT Binası 
HINIS İLÇESİ 
Halilçavuş PTT Binası 
Karaçoban PTT Binası 
Karalköprü PTT Binası 
İSPİR İLÇESİ 
Hunut PTT Binası 
Kırık PTT Binası 
Norgah PTT Binası 

Yıllık 
kira bedeli 

480 000 TL. 
36 960 TL. 

240 000 TL. 
11 620 TL. 

6 000 TL. 

6 750 TL. 
4 839 TL. 

30 000 TL. 

600 TLj 
2 072 TL. 
7 500 TL. 
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Binanın Adı 
Yıllık 

kira bedeli 

KARAYAZI ILÇBSt 
Eîmalıdere PTT Binlası 
Göksu PTT Binası 
Söylemez PTT Binası 
NARMAN İLÇESİ 
Kışlalköy P/TT Binası 
PASİNLER İLÇESİ 
Köprüköy PTT Binası 
ŞENKAYA İLÇESİ 
Gaziler PTT Binası 
Kömürlü PTT Binası 
Akişar PTT Binası 
TEKMAN İLÇESİ 
Gökoğtan PTT Binası 
TORTUM İLÇESİ 
Unculalr PTT Binası 
Uzundere PTT Binası 

Bila bedel (Tahsisli) 
6 480 TL, 
240 TL. 

4 579 TL. 

12 000 TL. 

2 400 TL. 
9 642 TL. 
48 000 TL. 

15 250 TL. 

2 880 TL. 
36 000 TL. 

ıSoru 3. Kirada olan PTT binaları yenine hangi 
yıllarda PTT binaları inşa ettirilecelktSr? 

Cevap 3. Halen kiralık 'bunakla hizmet gören 
Hınıs İlçesi - Karaçoban Kasabasındaki PTT hiz
metleri için yeni tnir bina inşası 1985 yılı yatırım 
programcıma alınmış olup ileride ihalesi dihetine gi
dilecektir., 

Ayrıca Erzurum PTT Bölge Başmüdürlük Bi
nası Tevsi inşaatı 11.9.1984 tarihinde ihale edilmiş
tir. 

Erzurum'daki PTT personelinin konut ihtiyacının 
(karşılanması açısından 24 dairelik bir 'bina 5.12.1983 
ıtarihinde ihale lâdilmiş olup inşaatı devam etmekte
dir. 

Horasan'da mevcut İdare Malı PTT binası hiz
met yönünden yetersiz hale geldiğinden bu yerde ye
nli bir PTT ve santral binası yapıma 23.8.1984 tarihin
de ihale edilmiştir. 

Aras'talkliı PTT hizmetlilerinin 'daha rasyonel bir 
şekilde sunulabilmesi yönünden Arasta yeni bir (bi
na yapımı 1985 yılı revize yatırım programına alın
mış olup, revize programın Devlet Planlama Teşki
latınca kabul edilmesinden sonra ihalesi cihetine gi-
dülecektir. 

Pasinler'ıdelki mevcut bina da yetersiiz hale gel
miş olması nedeniyle yeni bir PTT ve santral binası 
yapımı 23.8.1984 tarihinde ihale edilmiştir. 

Soru 4. Erzurum Dumilu Kasabası PTT binası 
arsası Hemin edldiği halde şimdiye kadar neden 
yaputoamıştır? 

Cevap 4. Dumlu'dialkıi iarsa üzerine PTT ve sant
ral 'binası yapıımıı 22.8.1984 tarihinde ihale edilmiş
tir. 

)>9<i 
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Türkiye Büyük Mîllet Meclisi 
GÜNDEMİ 

15 İNCİ BİRLEŞİM 

23 . 1 0 . 1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞİER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Adana Milletivekili Cüneyt Can ver ve 40 ar
kadaşının, gümrüklerdeki kaçakçılık olaylarının ne
denleri ile sonuçlarını ve bu olayların önlenmesi için 
alınacak tedbirleri saptamak amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uya-

* rınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/2) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankerlik olaylarının sonuçlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/122) 

2. — Ağrı Milletvekili Paşa Sarıoğlu'nun, İsken
derun Demir - Çelik İşletmelerinden ühraç kaydıyla 
alınan kütük demirlerin işlenerek iç piyasaya sürül
düğü iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/136) 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metin, Kapıkule Gümrük Kapısındaki yolsuzluk ile 
ilgili tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/139) 

4. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Kapıkule Gümrük Kapısındaki kaçakçılık olaylarına 

ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/145) 

5. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Eruh ve Şemdinli çevresinde meydana gelen anarşik 
olaylara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/146) 

6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

7. —- İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul - Pendik - Kadıköy sahil yolunun yapımı
na ilişkin Bayındırlık ye İskân Baklanından sözlü 
soru önergesi (6/149) 

8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
gazetelerde yer alan Devlet yönetimiyle ilgili beyanı
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/157) 

9. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, gaze
te kâğıdı ithalatına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/16ÖI) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli özkâya'nın, 
«Dünya gençlik yılı» nedeniyle yapılan çalışmalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/163) 

11. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
'çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler almdığına iUşkin.Barbakandan sözlü so-
TU öneugesi (6/169) 

12. — İstanbul Mille'tvekili ibrahim' Ural'ın, airbus 
uçaklarının alımına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/170) 

13. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Agacık'ın, 
Kastamonu Taşköprü İlçesi SEKA Kâğıt Fabrikasın-
ca sürdürülen çubuk kendir alımlarına ilişkin Devlıet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/174) 

14. — İzmir Milletivekili Rüştü Şardağ'ın, Batı 
Trakya'da yaşayan soydaşlarımıza yapılan baskılara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/175) 

(Devamı arkada) 
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15. — Rize Milletvekili Fehmi Memişıoğkı'nun, 

çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve. Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/176) 

16. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İlinin karayolu sorununa ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/177) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır Kültür Merkez binası inşaatına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/178) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Al'tun-
akar'ın, Diyarbakır İli sağlık sorunlarına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/179) 

19. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
âkar'ın, Diyarbakır İlindeki vakıf eserlerinin muha
faza ve tamirine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/180) 

20. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Aftun-
akar'ın, Diyarbakır İlinde uygulanan taşlı arazi ıslah 
projesine ilişkin Tarım, Orman ve Köy İşleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/181) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
alkar'ın, Diyarbakır İlinin içme suyu sorununa iliş
kin Tarım, Orman ve Köy İşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi '(6/182) 

22. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/183) 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6.184) 

24. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik so
rununa ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın- ' 
dan sözlü soru önergesi (6/185) j 

25. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, müfet
tişlik kursunu bitiren öğretmenlerin durumuna ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/186) • I 

26. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel töknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

27. — İzmir Milletvekili- Durcan Emirbayer'in, 
Soma Termik Santraline ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/188) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİÖER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad-
deleı#ıin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada-

" Bet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

X 2. — Boğaziçi Üniversitesinin 1979, 1980, 1981 
ve 1982 Malî Yılları Kesinhesap Kanun Tasarıları 
ile Bu Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin 
Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri 
ve Sayıştay Komisyonu Raporu (1/301, 3/437; 1/302, 
3/438; 1/303, 3/439; 1/304, 3/130) (S. Sayısı : 125) 
(Dağıtma tarihi : 18.10.1984) 

ıX 3. — 28 Ocak 1984 Tarihli Ek Protokol üe 
Değiştirilen 29 Temmuz 1960 Tarihli Nükleer Enerji 
Alanında Üçüncü Şahıslara Karşı Kanunî Sorumlu
luk Hakkındaki Sözleşmeyi Tadil Eden Protokoliün 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Ta'sarısı ve Adalet ve Dışişleri komisyonları raporları 
(1/464) (S. Sayısı : 127) (Dağıtma tarihi : 18.10.1984) 

4. — 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Ka
nununun 116 ncı Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/601) 
(S. Sayısı : 128) (Dağıtma tarihi : 18.10.1984) 

I 5. — Lü'tfi Okan'a Vatanî Hizmet Tertibinden 
, Aylık Bağlanması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan 
! ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/546) (S. Sayısı : 129) 

(Dağıtma iarihi : 18.10.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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