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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

TBMM Ge.ıel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Tekirdağ Miletvekili Salih Alcan, Türkiye'deki 

sakatların sorunlarıyla ilgili gündem dışı bir konuş
ma yaptı. • 

İstanbul M<Jletvekili ibrahim Ural ve 42 arkada
şının, bakanlığı zamanında Etibank Genel Müdürü
nün yasalara aykırı hareketlerini engellememek su
retiyle nüfuzunu kötüye kullanarak şahsî menfaat sağ
ladığı ve Devleti zarara uğrattığı ve bu eyleminin 
Türk Ceza Kanununun 212, 228 ve 240 inci mad
delerine uyduğ.ı iddiasıyh Manisa Milletvekili ve 
Devlet eski Baltanı ismail özdağlar hakkında Ana
yasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis So
ruşturması açılmasına ilişkin önergesi (9/329) üzerin
deki görüşmeler tamamlandı; Meclis Soruşturması 
önergesi reddedildi. 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Bandır
ma - İstanbul arasındaki vapur seferlerine ilişkin söz
lü sorusuna (6/233) Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy cevap verdi; soru sahibi de cevaba karşı görüş
lerini açıkladı. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ırt (6/187) ve 
Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Ka-

ra'a'nın (6/223) sözlü soru önergeleri soru sahipleri 
izinli olduklarından; 

Siirt Milletvekili N. Naci Mimaroğlu'nun (6/226), 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in (6/236) ve 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demritaş'ın 

(6/238) sözlü soru önergeleri mehil verildiğinden; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/241) sözlü soru önergesi, ilgili bakan Genel Ku
rulda hâzır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
Maddeleri Komisyona geri verilen : 
Antalya Milletvekili Ali Dizdâroğlu'nun, Türk 

Ceza Kanununun 175, 176. 177 ve 178 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) 
(S. Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) ve 

1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/624) (S. Say*u : 235); 

Komisyondan gelmediğinden, görüşmeleri ertelen
di. 

Çekle ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamille
rinin Korunması Hakkında Kanun Tasarısı ile Ağrı 
Milletvekili İbrahim Taşdemir ve 7 Arkadaşının, 
29.6.1956 Tarih ve 6762 Sayılı Türk Ticaret Kanunu
na bir Ek Madde Eklenmesine İlişkin Kanun Teklifi 
(1/637, 2/157) (S. Sayısı : 236) isteği üzerine Adalet 
Komisyonuna geri verildi. 

22 Ocak 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere Birleşime saat 16.36'da son verildi. 

Başkan 
Başkznvekili 
Ledin Barlas 

Kâtttp Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özhilen 

II. — GELEN KAĞITLAR 

18 . 1 . 1985 Cuma 

Teklif 
1. — Çanakkale Miletvekili Nadir Pazarbaşı ve 

3 Arkadaşının, 2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf 
ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kurumu Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kar una Bir Ek Madde ile Bir 
Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/198) (Sağlık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe ko
misyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.1.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 
Kapıkule gümrük kapısında yolsuzluk olayına karı

şan görevlilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/255) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.1.1985) 

2. — Artvin Milletvekili Ahmet Doğru'nun, Ço
ruh nehri üzerinde inşa edilmesi' planlanmış barajla
ra ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/256^ (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.1.1985) 

Yazılı Soru önergesi 
1. — içel Milletvekili Ali ihsan Elginin, Soytaş 

Holding A.Ş. ile yan kuruluşlarına verildiği iddia edi
len teminat mektupları ile kredilere ilişkin Başbakan
dan yazılı soru önergesi (7/331) (Başkanlığa geliş ta-
irhi : 14.1.1985) 
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U . 1 . 1985 Pazartesi 

Tezkere 
1 .— Kenan Doğan ve Mustafa Özdemir Hakla

rındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakanlık Tezkeresi (3/674) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1985) 

Rapor 
1. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırilması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu (3/640) 
(S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 21.1.1985) (GÜN
DEME) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Tür

kiye Elektrik Kurumunca satın alınacağı iddia edilen 
düşük kalorili kömüre ilşkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/257) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.1 1985) 

Yazılı Soru Önergesi 

1. — Hatay Milletveki' Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, enflasyon hakkındaki beyanına ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/332) (Başkanlığa geliş tarihi : 21.1.1985) 

» • • -

BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Halil İbrahim Karal 
KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 56 ncı Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, gündeme geçmeden önce Başkanlı
ğın tutumu hakkında, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Gündeme geçelim, ondan sonra söz 
vereceğim efendim. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Usul hakkında söz, gündem dışı konuşmalardan da 
öncedir. 

BAŞKAN — Efendim, gündeme geçince söz ve
receğim. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
biten projelerin açılış törenleriyle ilgili bazı sorunlar 
konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden önce, gündem 
dışı söz isteyen sayın milletvekillerine söz vereceğim. 

önce, biten projelerin açılış törenleriyle ilgili bazı 
sorunlar ve öneriler konusunda görüşmek üzere Edir
ne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan; buyurun efen
dim, süreniz 5 dakikadır. (HP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; bildiğiniz gibi de
mokratik hayata geçişimizden bu yana ülkemizde pek 
çok projenin işletmeye açılışıyla ilgili törenler yapı-
lagelmiş, özellikle son 10-15 yılda törenlere televiz
yonda enine - boyuna yer verilir olmuştur. 

Açılış törenleriyle ilgili birkaç önemli noktayı yü
ce Meclisin dikkatine sunmak istiyorum ve ilk olarak 
törenlerin tasarruf yönüne değineceğim. Açılışlar için 
başbakan, bakanlar, bakanlık bürokratları ve bazen de 
çok sayıda milletvekili, ilgili yöreye gitmektedir. Bu 
törenlerin, göze açıkça görülmemekle beraber, kulla-
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nılan benzinden arabaların amortismanlarına, hazır- i 
lanan oturma platformlarından çiçeklere, basılı belge
lerden verilen ziyafetlere kadar çok çeşitli giderleri I 
bulunmaktadır. Oysa, hükümet programında, «Kamu I 
hizmetlerinin her kademesinde israf önlenecek ve ta- I 
sarrufa riayet edilecek» ilkesi yer almaktadır. I 

İkinci olarak, törenlerin zaman kaybı yönünü be
lirteceğim. Açılış törenlerine başbakan veya bakanların 
gitmeleri, yol güzergâhlarında veya havaalanlarında I 
valilerin ve ilgili erkânın karşılama, uğurlama tören
lerine neden olmaktadır. Bu durumun hem karşılama, 
uğurlama giderleri hem de zaman kaybı açısından 
önemi bulunmaktadır. 

Üçüncü olarak, konunun politik haksız rekabet 
yönünü açıklayacağım. Büyük projelerin yapımı ge
nellikle 8 -10 yıl gibi bir zaman almaktadır. Bu pro
jelerin yapımında çeşitli dönemlerde görev yapan hü
kümetlerin şu veya bu ölçüde katkısı bulunmaktadır. 
Projenin açılışının bir hükümet dönemine rastlaması 
sonucu Başbakanın veya bir bakanın açılışı yapması 
ve televizyonda açılış görüntülerine yer verilmesi, bir 
nevi politik haksız rekabet unsuru olmaktadır. Hele 
işletmeye açılan projelerin televizyonda gösterilmesin- I 
de daha çok kişilerin önplana çıkartılması ve proje
nin niteliğinin ikinci plana itilmesi, sözkonusu haksız 
politik rekabeti yoğunlaştırmaktadır. 

Önemli olan kişilerin değil, projenin halkımıza ta
nıtılmasıdır. Bütün işlerin milletten toplanan vergiler- I 
le gerçekleştirildiği düşünülürse, hükümetlerin gerçek
leştirdikleri görevlerin abartılmaması gereği açıktır. 
Temeli atılacak veya işletmeye açılacak projelerle il
gili olarak şu önerileri yüce Meclisin ve özellikle hü- I 
kümetin dikkatine sunmak istiyorum : 

1. Küçük tevsi projelerinin veya daha önce çalış
maya başlamış projelerin tekrar açılışı yapılmama
lıdır. Çok küçük projelerin açılışını'ilgili kurumun yö
neticisi pekâlâ yapabilir. 

2. Biten büyük projelerin açılışı Başbakan veya I 
bakanlar tarafından yapılmamalıdır. Projenin bulun
duğu ilin valisi bu açılışı yapabilir. Böylece hem gi
der açısından hem de zaman açısından tasarruf sağ
lanabilir. Üstelik bu husus hükümet programında ve 
bütçede yer alan tasarruf ilkesine de uygun düşer. I 

3. Televizyonda kişilerin görüntüleri yerine işlet- I 
meye açılan projenin ayrıntılı görüntülerine ve kamu
oyunu aydınlatıcı bilgilere yer verilmelidir. Projenin 
hangi tarihte başladığı, yıllar itibariyle yapımla ilgili 
gelişme durumu, yıllar itibariyle harcama durumu, ge
nel maliyeti, üretime, istihdama, ihracata ve ülke j 
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ekonomisine katkısı ile ilgili ayrıntılı, açık bilgilere ve 
görüntülere yer verilmelidir. Böylece, TRT'nin taraf
sızlığı da sağlanmış olur. 

4. Temeli atılacak projeler için, hükümet müte-
vazi ölçüler içinde temel atma törenleri yapabilir. 

5. Bu konuda bir yönetmelik hazırlanarak, genel 
ilkeler belirlenebilir; böylece hem bir gelenek oluştu
rulabilir, hem de projelere katkısı olan hükümetlerin 
de hakkı yenmemiş olur. 

. Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
2. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

pancar taban fiyatları ve tarımsal kaynakların ko
runması konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen diğer bir 
arkadaşımıza söz veriyorum; pancar taban fiyatları 
ve tarımsal kaynakların korunması konusunda, Aydın 
Milletvekili Sayın Gökgün; buyurun efendim. (MDP 
sıralarından alkışlar) 

ERTUĞRUL QÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sözlerime başlarken hepinizi 
saygıyla selamlarım. 

Konuşmama Atatürk'ün şu sözlerini hatırlatarak 
başlamak istiyorum : 

«Türk çiftçisi, bir eliyle kılıcını kullanırken, diğer 
elindeki sabanla topraktan ayrılmadı; eğer milletimi
zin büyük ekseriyeti çiftçi olmasaydı, biz bugün dün
ya yüzünde bulunmayacaktık. Türkiye'nin hakiki sa
hibi ve efendisi, hakiki müstahsil olan köylüdür.» 

Diğer önemli bir sözü de, «Milletimizi muasır me
deniyet seviyesine çıkaracağız» demesidir. 

Bu sözler, Atatürk'ün her Türk vatandaşına ve 
gelecek nesillere gösterdiği önemli bir hedef ve bir 
emirdir. Türk köylü ve çiftçisi, Cumhuriyetin kurul
duğu günden beri bu emirleri yerine getirmeye çalış
mış, şartlar ne olursa olsun, Türk Milletinin, yiyecek 
ve giyecek bakımından, dünyanın sayılı 7 tok ülkesi 
arasında yer almasını sağlamıştır. Misali açıkça or
tadadır; hububat üretimi dört - beş milyon tondan on-
sekiz- yirmi milyon tona ulaşmış, şeker üretimi 573 
tondan 1 628 660 tona yükselmiştir. Milletimizin şe
ker ihtiyacı karşılandığı gibi 306 961 ton şeker de ih
raç edilmiştir.. 

Bugün yurdumuzda pancar üretimi çok önemli bir 
tarımsal faaliyet koludur, Pancar yalnız şeker üreti
len bir sanayi bitkisi değildir; hayvancılığa da büyük 
çapta destek olmaktadır. Baş ve yaprakları, fabrikas
yon artığı olan posası Ve melası hayvan yemidir. Pan-
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car tarımı Türkiye'de modern ziraatin örneği ve ön- I 
cüsü olduğu gibi, besiciliğin gelişmesine de büyük çap- I 
ta etkisi olmuştur. Milyonlarca vatandaş pancar ekim 
alanlarında, ve şeker fabrikalarında, ulaştırma işlerin
de çalışarak hayatlarını kazanmaktadırlar. 

Birlik ve kooperatifleriyle övünülecek çalışma ve I 
üretim düzeniyle, 1 039 923 fedakâr üyesiyle pancar 
üreticileri bugün büyük bir umutsuzluk ve üzüntü için
de bulunmaktadırlar. Pancar üreticileri âdeta unutul
muşlardır. Hükümet tarafından 1984 Mart ayında I 
84/7861 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla şeker pan
carının kilosuna 785 kuruş fiyat verilmiştir. Yüzde 54' 
lük enflasyon, yüzde lOO'lük gübre zammı, bir yıldan 
beri her ay yapılan akaryakıt zammı, diğer tarımsal 
girdilere ilaveten Katma Değer Vergisi karşısında bu 
785 kuruş, maliyetin çok altında kalmıştır. 

Diğer tarımsal ürünler için tespit edilen taban fi
yatlarda da durum aynıdır. Fakat pancar fiyatları da
ha da düşüktür. Misal; hükümet 1983 taban fiyatla
rına göre ikinci grup ekmeklik buğday fiyatına yüz- ! 

.de 58, ayçiçeğine yüzde 72, pamuğa 68 zam verirken, 
şeker pancarına yüzde 30 zam vermiştir; yüzde 30 ar
tırarak 785 kuruş fiyatla işi bağlamıştır. 

Günün ekonomik şartları, bilhassa enflasyon nis
peti dikkate alınarak, çiftçi kuruluşlarının ve temsil
cilerinin de görüşleri alındıktan sonra pancar taban 
fiyatı tekrar gözden geçirilmeli ve kiloda en az 3 lira 
artırılmalıdır. Aksi takdirde pancar tarımı önemli de
recede sarsılacak, ekimi aksayacak, bundan da büyük 
ekonomik zararlar doğacaktır. Türkiye, et, süttozu, 
peynir, yumurta gibi şeker de ithal etmek zorunda ka
lacak, işsizler kitlesi artacaktır. Bunun acısını başta 
ortadirek olmak üzere milletimiz çekecek, ağır kat
ma zamlı faturalar ödeyecektir. Köylü ve çiftçileri
miz de teslim ettiği ürünün parasını almak için koo
peratif ve banka kapılarında ömür tüketerek; vitrin
lerde Avrupa'nın köylü ve çiftçisinin ürettiği, kendi
siyle rekabet yapmak için ithal edilen peyniri, tere
yağını; köpek maması kalitesinde olduğu günlerce ba
sında yer alan etler için düzenlenen davullu, zurnalı 
törenlerle kurban edilen Türk koçlarını seyredecek, 
her sabah kafasına vurulan zam kırbacının zam bal
yozuna dönüşü karşısında şaşırarak Türkiye'nin ha
kiki sahibi ve efendisi olduğunu ancak kitaplarda gör
meye, çekilen nutuklarda dinlemeye devam edecektir. 

Tarımsal kaynakların, başta hayvancılığın kuruyup 
yok olmaya yüz tutması, kuzu kesimleri, gebe hayvan 
kesimlerine seyirci kalınması, basında çıkan haberlere 
dahi kulak tıkanması karşısında iktidara şunu açıkça 
hatırlatmak istiyorum : Sanayi ne kadar gelişirse ge-
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lişsin, şehirler ne kadar fabrikalarla dolarsa dolsun, 
kalkınmanın refahla sonuçlanabilmesi için, bugün bizi 
perişan eden ücret - fiyat spiralinin kırılması ancak ta
rıma verilecek öneme ve tarımsal ürünün artırılması
na bağlıdır. Bütün belirtileriyle ve görüntüsüyle tarı
mı geri plana iten iktidarı tarımsal kaynakları koru
maya, köylü ve çiftçilere kulak vermeye, onların so
runlarıyla ilgilenmeye davet ediyorum. -•* 

Sözlerime son verirken, hepinizi saygıyla selam
larım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
3. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, Kıb

rıs meselesine ilişkin son gelişmeler hakkında gün
dem dışı açıklaması ve HP Grubu adına Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş ile MDP Grubu adına 
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın aynı konuda ko
nuşmaları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Kıbrıs mesele
sine ilişkin son gelişmeler hakkında gündem dışı bir 
konuşma yapmak üzere hükümet söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Bakan. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, çok değerli milletvekilleri; Kuzey Kıb
rıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Rauf 
Denktaş ile Kıbrıs Rum yönetimi lideri Spiros Kip-
riyanu arasında Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 
Perez de Cuellar'ın iyiniyet görevi çerçevesinde 17 
ila 20 Ocak tarihleri arasında New York'ta yapılan 
zirve toplantısı hakkında bilgi sunmak ve bu konu
daki görüşlerimizi arz etmek üzere huzurunuza gel- * 
miş bulunuyorum. 

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, iyiniyet gö
revi çerçevesinde geçtiğimiz ağustos ayından beri ta
rafları böyle bir zirvede Kıbrıs sorununun adil, kalıcı 
ve kapsamlı bir çözümüne imkân verecek bir anlaş
ma imza etmek üzere bir araya getirmek için takdire 
şayan bir şekilde yoğun çaba harcamıştır. 

Eylül ayından beri New York'ta sürdürülen ara
cılı dediğimiz görüşmelerin üçüncü turunda uzun 
emek ve taraflarla istişare sonucu ortaya çıkan an
laşma taslağı tarafların tasvibine sunulmuştur. Genel 
sekreter bu anlaşma taslağının hazırlanmasında ada
daki Kıbrıs Türk ve Rum taraflarının siyasî eşitlik 
statüsünü esas almış ve bu esasa göre Kıbrıs'ta iki 
toplumlu, iki kesimli bağımsız bir federal devletin ku-

I rulmasını derpiş etmiştir. Kuzey Kıbrıs Türk Cum
huriyeti Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş yüksek bir so-

I rumluluk duygusu ve devlet adamlığı anlayışıyla, Kıb-
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rıs Türk toplumu için fedakârlık isteyen bu taslağı 
Kıbrıs Rum tarafının da aynen kabul etmesi kayıt ve 
şartıyla bir bütün olarak kabul edebileceğini 27 Ka
sım 1984 tarihinde bildirmiştir. Bu husus, 3 üncü tu
run hitamında, 12 Aralık 1984 tarihinde Birleşmiş 
Milletler Genel Sekreterinin Güvenlik Konseyine sun
duğu raporda açıkça belirtilmiş ve tescil edilmiştir. 
Aynı raporda, genel sekreter, 12 Aralık tarihinde an
laşma tasarısının artık zirve toplantısında taraflara 
sunulabilecek olgunluğa ulaştığı sonucuna vardığını 
kaydederek, sözlerini aynen şöyle sürdürmüştür .: «Zir
vede tarafların federal bir Kıbrıs Cumhuriyeti kur
mayı hedef alan kapsamlı bir çözümün bütün lüzum
lu unsurlarını içeren bir anlaşma imzalamalarını bek
liyorum.» Bu sözler, genel sekreterindir. 

Bütün bu olumlu gelişmeler sonucunda, genel sek
reterin çağrısı üzerine 17 ila 20 Ocak tarihlerinde 
New York'ta düzenlenen zirve toplantısına Sayın 
Denktaş, genel sekreterin taraflarla yaptığı uzun istişa
reler sonucunda nihaî şeklini verdiği anlaşma tasarı
sını resmen kabul etmek niyet ve kararıyla ve Kıb
rıs Rum Lideri Kipriyanu'nun aynı şekilde sözkonusu 
metni bütünüyle kabul edeceği anlayışıyla gitmiştir. 
New York'ta, Kıbrıs Rumlarının, genel sekreterin ha
zırladığı anlaşma tasarısını kabul etmeye hazır olma
dıkları ve bu metnin hemen hemen bütün noktaları
na ciddî itiraz öne sürdükleri hayretle ve esefle mü
şahede edilmiştir. Rum toplumu liderinin New York'a 
anlaşma metnini kabul etmek üzere değil, aylarca 
süren istişare ve emek sonucunda hazırlanan bir uz-
laşı metnini yeni baştan ve kendi görüşleri doğrul
tusunda müzakereye açmak üzere gittiği anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler Genel 
Sekreterinin zirve . sırasında sarf. ettiği iyi mi yet ve 
ısrarlı gayretler, Kıbrıs Rum liderinin bu uzlaşmaz 
tutumunu değiştirmeye yetmemiştir. Eğer Kıbrıs Rum
ları genel sekreterdin anlaşma taslağını Kıbrıs Türk
leri gibi kabul etmiş olsalardı, zirvede, iki toplumun 
iştirakiyle kurulacak geçici federal hükümetin Jcuru-
lacağı tarih, Lefkoşe Uluslararası 'Havaalanının iki 
toplumun isıtifadesıi için Birleşmiş Milletler geçici 
idaresinde işletmeye açılacağı tarih ve toprak ayar
lamalarının yapılacağı bölgelerin Birleşmiş 'Milletler 
geçici, idaresine verileceği ıtarih kararlaştırılacak ve ya
sama, yürütme, yargı, toprak düzenlemeleri, Lefkoşe 
Havaalanının açılması, itimat yaratıcı tedbirler ve ga
rantiler gibi önemli konuların ele alınacağı çalışma 
grupları oluşturulacaktı. Böylece Kıbrıs meselesinin' 
ınihaî ve kalıcı bir çözüme kavuşturulması için fev-
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kalade önemli bir adım atılmış olacak ve bunun için 
gerekli mekanizmalar harekete geçirilecekti. Rumların 
katı ve uzlaşmaz ıtuıtuımu bu tarihî fırsatım değerlendi
rilmesine imkân vermemiştir. Bu durumun ortaya çık
masında Kıbrıs Türk tarafının en küçük bir sorum
luluk payı yoktur. Tam tersine Türk tarafının yüksek 
bir sorumluluk duygusu içinde başından sonuna kadar 
izlediği yapıcı tutum bütün dünyamın takdirini ka
zanmıştır. Bu safhadan sonra, hâlâ Kıbrıs meselesinin 
çözüm yoluna kavuşmamış olmasını Kıbrıs (Türkle
rinin tutumuna bağlayacak ve bu durumdan onları 
sorumlu sayacak tek bir ciddî devletin bulunacağını 
sanmıyorum. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; New York 
zirvesi birçok bakımdan yararlı olmuştur, ©ir kere, 
eşit siyasî statüye sahip iki toplum liderini bir araya 
getirmesi açısından faydalı olmuştur. Zira, biz baştan 
beri 2 toplumun eşit siyasî statüsü tanınmadan herhan
gi bir çözümün sağlanamayacağını ısrarla beErtmiş-
'tiki New York zirvesi, hangi tarafın uzlaşıcı ve ya
pıcı ibir tutum içinde olduğunun bütün dünyanın 
gözleri önüne sergilenmesi bakımından da yararlı ol
muştur. Böylece, New York'ta aynı binada ve aynı 
çatı altında, zaman zaman Kıbrıs Türklerine yönel
tilen tenkitlerin ne kadar yersiz, haksız ve isabetsiz 
olduğu açıklıkla ortaya çıkmıştır. Eminitnki, Kıbrıs 
konusu ile yakımdan ilgilenen devletler bu durumdan 
gerekli sonuçları çıkaracaklardır. 

Değerli milletvekilleri, bildiğiniz gibi Türkiye, Kıb
rıs Türklerinün haklı davasını daima savunmuş ve Kıb
rıs meselesinde Kıbrıs Türklerinin temel hak ve men
faatlerini teminat altına alacak adil ve kalıcı bir çö
zümün bulunması için Kıbrıs Türk toplumunun sarf 
ettiği barışçı ve uzlaşıcı çabaları daima desteklemiştir. 
Hükümetimiz, nihaî bir çözüme ulaşmak için belirt
tiğim çerçevede esnek; fakat Kıbrıs Türklerinin temel 
hak ve menfaatlerinin korunmasında kararlı İbir tutum 
içinde bulunmaktadır. Öyle anlaşılıyorki, Kıbrıs Rum
larıyla onların bu uzlaşmaz tutumunu destekleyen ve 
hatta teşvik eden Yunan Hükümeti, Kıbrıs meselesini 
adil bir çözüme kavuşturmak yerine sürüncemede bı
rakarak Türkiye ve Kıbrıs Türkleri aleyhine sürekli 
bir istismar unsuru olarak kullanma sevdasından vaz
geçmiş değillerdir. Kıbrıs sorununun Yunanistan'ın! 
«Enosis» emelleri peşinde adayı ilhak hevesinden 
doğduğunu 'hiçbir zaman unutmamak lazımdır. 

iSayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Türkiye' 
nin esnek ve yapıcı tutumunu hiç kimse yanlış de-
ğerlendirmemelidlr. Türkiye, Kıbrıs sorununa buluna-
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cak nihaî çözüm çerçevesinde Kıbrıs Türk toplumu 
için hayatî önem 'taşıyan .Türkiye'nin fiilî ve müessir 
garantisini hiçbir zaman pazarlık konusu yapmayacak-
tır. Bütün bu görüşmeler sırasında Kıbrıs Türkleri
nin, Türkiye'nin etkili garantisinin devam edeceği hu
susundaki kararlılıklarını ısrarla sürdürdüklerini, bu 
vesile ile bir kere daha belirtmek' isterim. 

Değerli milletvekilleri, şimdi yeni bir durum orta
ya çıkmıştır. Kıbrıs Türk toplumu bu yeni durumu 
bütün yönleriyle değerlendirecek ve bundan böyle 'iz
leyeceği -tutumu tespit edecektir. Hükümetimiz bu 
millî davamızı şimdiye kadar olduğu gibi, .bundan 
sonrada en büyük bir dikkat ye titizlik içinde izleye
cektir. Bu konuda yüce Meclisin desteği bize her za
man güç verecektir. 

Hepinizi derin saygıilarımla selamlıyorum. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, hükümetin bu açıklaması 

hakkında, parti gruplarının söz istemleri vardır, sı
rasıyla söz vereceğim. 

Halkçı PaPrti Grubu adına Sayın Cahit Karakaş; 
buyurun efendim. (HP sıralarından alkışlar) 

HP GRUBU ADINA CAHİT KARAKAŞ (Zon
guldak) — Cayın Başkan, saym milletvekilleri; Halk
çı Parti Grubu adına Kıbrıs üzerinde görüşlerimi 
ifade «tn;eden önce müsaadenizle bir konuya değin
mek istiyorum. 

Bugüne kadar hiçbir devirde Türk parlamento
sunda dış politika konularının bu kadar hafife alın
dığı ve Kıbrıs gibi millî bir dava haline gelmiş bir 
konunun gündem dışı üçüncü sırada söz konuşa ya
pıldığı görülmemiştir. (HP ve MDP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar.) 

Tekrar üzülerek ifade edeyim ki, bugüne kadar 
Türkiye'nin hayatî, millî meselesi olan bu Kıbrıs ko
nusunda gelmiş geçnrş tüm dışişleri bakanları, gün
dem dışı konuşmalarını daha önceden partilere ilet
mişler, parlamentonun yekvücut halinde her zaıman 
desteklediği bu konunun yine aynı şekilde desteklen
mesini sağlamışlardır; ama üzülerek ifade edeyim 
ki, Sayın Dışişleri Bakanının konuşmasından, ancak 
5 dakika önce, o da basın yoluyla haberdar olunmuş
tur. 

Demokratik düzene yeniden geçtiğimiz bu sıralar
da, parlamentonun ehemmiyeti ve millî davalardaki 
değerini her zamankinden daha yüce tutmak lazım
dır. Bunu kabul etmeyen iktidarların, muhalefetlerin 
ve milletvekillerinin parlamenter demokrasiye fayda-
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i ısı değil, bilakis zararı dokunur. Bunu bir görev ola
rak burada ifade etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, hiç kuşku yok ki, Kıbrıs ko
nusu Türkiye'nin millî politikası haline gelmiştir. 
1960'lı yıllarda başlayan, Kıbrıs'ta kanı ve canı yok 
edilen soydaşlarımız ve onlara işlenen yasa dışı uy-

I gulamalar, Yunanlıların «megolo idea»sını ve yayıl
ma politikasını açık olarak ortaya çıkarmış ve Yu
nanlıların yalnız Kıbrıs'ta değil, Ege'de ve Lozan 
ile sağlanan denge politikasında nasıl oyunlar güttüğü 
ortaya çıkmıştır. Nitekim, Yunanlıların bu düşünce 
ve emelleri günümüze dek sürmüş ve devam etmek
tedir. 

Kıbrıs Adası Türkiye için yalnız soydaşlarımızın 
orada yaşadığı bir ada değil, Kıbrıs Adası Türkive'-
nin sosyal güvenliği, Türkiye'nin millî güvenliği, Tür
kiye'nin savunması için hayatî ehemmiyete haizdir. 
Yalnız Türkiye değil, Doğu Akdenizin, bugün dün
yanın en karışık bölgesi halinde bulunan Ortadoğu-
nun hayatî bir noktasıdır. Kıbrıs Adası, ifade ettiğim 
gibi yalnız Türkiye'nin savunması için değil, Türki
ye'nin de dahil olduğu Batı savunması için de hayatî 
ehemmiyeti haizdir. 

İşte Türkiye bu noktadan hareketle, Rumların 
Yunanlılaştınmak için çaba harcadıkları Kıbrıs'ı, ant
laşmaların kendisine tanıdığı hakları kullanarak, ga
rantör sıfatıyl'a ve Barış Harekâtıyla müdahaleye uğ
ratmıştır. 

Bütün bu noktalar göz önüne alınırsa, Kıbrıs'ın 
Türkiye için taşıdığı ehemmiyet açıkça ortaya çıkar. 

Tünkive bu hareketleri yaparken parlamentoların
da defalarca toplantılar yapmış, iktidarı muhalefeti 
.ve tüm fertleriyle yek vücut haline gelmiş ve aldığı 
kararları, milletin haysiyeti ve onuru telakki ede
rek harfiyen uygulamıştır. Bunu uygularken de bü
tün Türk parlamentosunu, milletini arkasında 'hisset
miştir uvgulayan hükümetler. 

Kıbrıs bunun için millî bir davadır ve millî da
va olmaya da devam edecektir; ama her millî dava-
da olduğu gibi Kıbrıs davasına da iktidarı muhalefeti 
aynı ağırlığı vermek mecburiyetindedir. 

Bir milleti devlet yapan, onuruna, her türlü güç
lüğe ve külfete rağmen leke sürdürmemek ve onuru
nu korumaktır. îşte Kıbrıs ve Kıbrıs ile beraber Ege'-

I deki haklarımız, 'bizimi için bir onur halindedir ve bu 
onurumuzu sonuna kadar korumaya mecburuz. 

Türküye Cumhuriyeti kurulduğundan beri dış po
litikada eğer millî bir istikamet takip ettiyse, işte bu 

I onur sebebiyle bütün milletti arkasmda hisseden hü-
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klümetlere sahip lalduğundandır. Hükümetler de bu 
ihtiyacı duyduğundan, en küçük partileriyle bütün 
fertlere değer vermişlerdir. 

Benim hükümetimizden istirhamım: Türkiye Cum
huriyetinin simgesi haline gelen, bir millî politika 
haline gelen davalarda İtiltfen meseleleri hafife al
madan muhalefetiyle, iktidarıyla herkesi bir bütün 
haline getirmenin yollarını açık tutsunlar ve bunu 
korusunlar. 

işte aziz arkadaşlarım, Kıbrıs Barış Harekâtı da 
ifade ettiğim gibi Türkiye'nin onuru haline gelen 
bir sürü birikimlerin neticede müdahale ile sonuç
lanmasıdır,, 

Kıbrıs konusunda Amerika'nın Johnson mektu
buyla zamanın hükümetlerine yapmış olduğu baskı
lar buralarda dile getirilmiştir; iginli - açık oturum
larda dile getirilmiştir. Bilahara Barış Harekâtın
dan sanıra Amerikan askerî ambargosunun sıkıntıla
rını hep çektik; ama bu sıkıntılar bize güç vermiş
tir; çünkü biz onurumuza 'her şeyden çok düşkün 
bir milletiz. («Bravo» sesleri, alkışlar) Nitekim bü
tün bu hâdiseler, ulusal çıkarlarımız 'için neleri gö
ze alabileceğimizin açık kanıtlarıdır. Bunu bütün 
dünya bilmektedir. 

Bütün bunlar ortadayken ve bilinirken, Kıbrıs 
konusunda, Ege konusunda tavizler vermek kimse
nin haddi olmamalıdır ve olamaz. Nitekim, son 'ola
rak Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin öncülü
ğünde başlatılan Kılbrıs zirve müzakereleririin hazır
lığına kadar geçen süre içimde, her zaman olduğu 
gibi, yine Türkiye tek yanlı olarak ödüne zorlan
mıştır ve bunlda da maalesef başarılı olunmuştur. 

Sayın milletvekilleri, burada bir noktaya temas öt
mek istiyorum1: Ulusal çıkarların söz konusu ol
duğu yerlerde ekonomik yüklerden bahsetmek fevka
lade sakıncalı neticeler doğurur. Kıbrıs, ekonomik 
olarak askerî bakımdan belki Türkiye'ye külfet yük
lemektedir; ama Türkiye bunu kendi ulusal çıkarı 
için, kendi haysiyeti için, yalnız kendi haysiyeti ve 
ulusal çıkan için değil, ifade ettiğim gibi, içinde 
dahil olduğu Batı savunma sisteminin itibarı ve gücü 
için seve seve göğüslemektedir ve göğüsleyecektir. 
Eğer kendi suçlarımızı itiraf edersek, Türk olarak 
yapmamız gerekenleri yapmadığımızı itiraf edersek, 
Kıbrıs'ın, bugün içinde bulunduğu ekonomik du
rumdan kendimiz de sorumlu, tutulmamız lazımdır. 
10 yıldır metruk duran bir Maraş'ı turizme açama
dık, Kıbrıs ekonomisine hayatiyet vermemiz müm
künken bunu sağlayamadık, İşte bunların üzerinde İ 
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durmak lazımdır; yoksa 'ki, Kıbrıs bizim bütçemi
ze şu masrafı getiriyor, askerî bakımdan şu yükü 
vardır diyerek bazı sözler sarf etmek, bunları yay
mak fevkalade sakim neticeler doğurabilir. 

jSayın milletvekilleri, Kıbrıs ibuıgün hakikaten tak
dire layık bir lidere sahiptir. Kıbrıs konusunun ge
rek orada yaşayan soydaşlarımız bakımından ve ge
rekse kendi ulusal çıkarlarımız açısından sağlıklı bir 
çözüme kavuşması, kavuşabilmesi ancak Türkiye'nin 
Kıbrıslı liderlere sağlam, güvenilir ve devamlı bir 
destek sağlamasıyla mümkündür. Bu yapılamadığı 
takdirde en güçlü liderlerin büyük güçlüklerle kar
şılaştığının örneklerini geçmiş günlerde gördük. Bu 
destek nasıl sağlanacaktır? Bu destek parlamentoda 
sağlanacaktır. Açık rejimlerin, demokratik parlamen
ter rejimlerin gereği budur. Parlamentoda yalnız ik
tidarıyla değil, muhalefetiyle sağlanacaktır; tek tek 
bütün vatandaşlar davanın arkasında yer alacaktır. 
işte bunu sağlamanın da yolu ve yöntemi vardır. 
Burada en büyük görev hükümete, iktidara düşmek
tedir. Kılbrıs gibi, Ege adaları gibi hayatî sorunları 
bir kenara iterek, meseleyi ikinci perdeye iterek; ikin
ci perdedekileri birinci sıraya taşımak; turizmie baş
layalım, ekonomik yaklaşımlarla başlayalım diye zey
tin dalları uzatmakla dış sorunların üstesinden gel
mek asla mümkün değildir. (HP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bugüne kadar Meclisimizde 
biraz önce de söylediğim, gibi, özellikle Kıbrıs ko
nusunda açık - gizli çok toplantılar yapılmışlar, çok 
görüşmeler yapılmıştır; ama bugün en az onlar ka
dar hararetli ve ciddî görüşmelerin geçmesi lazım 
geldiği bir zamanda, bakıyoruz Dışişleri Bakanı 
üçüncü sırada gündem' dışı söz alıyor; muhalefet 
partilerinden, milletvekillerinden pek çok kimsenin 
haberi yok, iktidar sıraları bomboş duruyor. Olmaz 
sayın milletvekilleri böyle şey, bu davayı zayıflatır^ 
(jHP ve MOP sıralarından alkışlar) Fakat millî ı bir 
politika haline gelmiş olan Kılbrıs davasında üzüle
rek ifade ediyorum ki, zirve öncesinde hiçbir muha
lefet partisinin haberdar edilmediğine şahit oluyo
ruz. Zirve öncesinde verilen tavizlerin ne boyutta ol
duğunu, nasıl verildiğini, ne için verildiğimi bilen 
çıkmıyor. Halbuki bunların. müzakeresinde par
tilerin, muhalefet partilerinin de yer alma
sı lazım; onlar da görüşlerini, fikirlerini 
bildirmesi lazım ve böylece milî politikanın, 
New - York'ta kim tarafından temsil edilirse edilsin 
sağlamca desteklenmesi lazım. Bu yapılmamıştır sa-
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yın arkadaşlarım. işte sorunun Türkiye açısından en 
zaaf noktası Ibudur. iyi niyetinden hiçbir zaman şüp
he etmek istemediğimiz Sayın (Birleşmiş Milletler Ge
nel Sekreterinin hazırlaldığı senaryonun kime hizmet 
ettiği henüz anlaşılamamışltır. (HP ve MiDP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) O kadar anlaşıla
mamıştır ki, zirve hitama erdiği zaman gerek Rum 
Lideri Kipriyanu (gerekse Türk Lideri Denktaş'ın 
verdiği beyanatlar açık ortadadır; her ikisi de kendi
lerine değişik bilgiler verildiğini 'söylüyorlar ve ne
ticede, zaten 'böyle 'başlayan bir zirvenin sonunda 
akamete uğrayacağının belli olduğunu ifade ediyor
lar. Buyurun beyler; kim tarafından hazırlanıyor? 

Nitekim Rumlar, her ne pahasına olursa olsun 
müza'Jsereleri sürdürimeriin kararlılığını ifade ediyor
lar ve Amerika Birleşik Devletlerinin vakit kaybedil
meden 'derhal devreye girmesi de gösteriyor ki, oyun 
büyüktür sayın arkadaşlarım. Türkiye öyle bir karar 
noktasına gelmiştir ki, eğer bu davaya ciddî sarıl-
mazsa muhalefetiyle iktidarıyla parlamentoda hu da
va enine boyuna görüşülmezse Türkiye çok şey kay
bedecektir ve Halkçı Parti olarak diyoruz ki, mu
halefet partisi olarak diyoruz ki, Kıbrıs'ın önüne 
Ege alınmalıdır, Ege sorunu 'behemehal ön sıraya 
gelmelidir ve Kıbrıs'ta yapılacak pazarlık yeniden 
başlatılmalıdır, 

Bir de bağımsızlığı ilan edilen, Cumhurbaşkanı 
bulunan, Meclisi bulunan Kuzey Kıibrıs Türk Cum
huriyetinin statüsünü düşünmek lazımıdır. Ne olacak 
şimdi? İlan edilmiş olan bağımsız bu devlet nasıl 
tanınacak, kim tanıttıracak, kimler tanıyacak? Bu 
devletin gelişmesi, ekonomik inkişafı, sosyal inkişafı 
ne olacak? Bunları süratte düşünmek mecburiyetin
deyiz. 

Türkiye'nin deslfceği olmadan Kıbrıs'ın bir şey 
yapması mümkün değildir ve doğru da değildir. O 
halde sorun, yalnız Kıbrıslılara bırakılamaz. Sayın 
Dışişleri Bakanımızın ifade ettiği gibi, Kıbrıs Türk 
toplumuna bırakılmayacak bir sorundur bu. Bu so
runda behemehal Türkiye, Parlamenltosuyla mesuli
yetini idrak etmeli ve bu mesuliyetinin gereğini ye
rine getirmelidir. 

Bütün bu duygularla, Kıibrıs için başlatılan ve 
akaimıete eren zirve toplantısının bize bir ders olma
sını *ve bundan sonraki gelişmelere ve harekete başlan
gıç teşkil etmesini diliyorum. 

Ayrıca, Halkçı Parti adına şunu diliyorum: Bu 
işin sorumluluğu, Dışişleri Bakanlığının eski dinamik 
kadrosuna terk edilmelidir. Yoksa, içine düştüğü et

kisiz durumdaki, yıpranan bir hariciyeyle bu işin üs
tesinden gelineceğine asla inanmıyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım (HP ve MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karakaşy 
İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Sataşma 

var. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

— Söz istiyorum Sayın Başkan. 

e BAŞKAN — iNe hakkında konuşacaksınız Sayın 
Bakan? {ANAP sıralarından «Cevap verecek» sesle
ri, gürültüler) 

DIŞİŞLERİ İBAKıANI VAHİT HALBFOĞLU 
— Tekrar konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — O zaman ikinci tur 
hakkı doğar. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
— İsterse üçüncü, isterse dördüncü, i'sıterse ondör-
düncü hakkı doğsun, mademki burası parlamento
dur, parlamenter demokrasiden bahsediyoruz, herkes 
istediği gibi konuşur ve hakkı olan cevapları da ve
rir. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

KÂMRAN İNAN (Bitlis) — Çok şükür, çok şü
kür. 

(HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — O söz
leri ancak siz kaydetlt'irebildiniz, 

BAŞKAN — Sayın m'illetvekilleri, sayın bakana, 
tüzüğümüzün 70 inci maddesi gereğince, daha önce 
da uyguladığımız gibi söz verdim. 

Buyurun Sayın Bakan, söz sizin efendim., 
İM. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyon) — 

MDP Grubu konuşmacısından sonra " söz verme
liydiniz. 

BAŞKAN — Hayır, efendim, doğrudur yaptığı
mız. 

Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

(Devamla) — ıSayın Başkan, muhterem milletivekiil-
leri; Kıibrıs meselesi geçen hafta ortaya çıkmış bir 
mesele değildir. Kibrıs meselesinin ilk toplantısına 
belki burada katılmış olan bir tek insan varsa o da 
benim. 1955 yılında bundan tam 30 sene evvel Lan-
casteriıouse'da (ilk defa olarak Kıbrıs konferansı top
landığında Türik delegasyonuna genç bir diplomat 
olarak katılmış bulundum. O günden bugüne kadar 
Kıbrıs meselesini içeride ve dışarıda takip ettim ve' 

— 360 — 



T. B. M. MJ B : 56 23 . İ a 1985 0 : 1 

bazen direkt sorumluluklar yüklendim. Onun için, 
Kıbrıs meselesinin tarihçesi hakkında lütfen birbiri
mize ders vermek hevesine kapılmayalım. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

İkincisi, dış politika duygusallıkla idare edilirse, bu 
millet, bu memleket yalnız zarar görüTi Dış politika
da hâkim olması lazım gelen (kafadır, bilgidir ve ras-
yon dediğimiz düşüncedir. Onun için, vatan, millet, 
Silİstre edebiyatıyla dış politika idare edilemez. (Gü
rültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYIA (İstanbul) — Sayın bakan, 
bizim (kafamız, bilgimiz yok mu? Hakaret ediyorsu
nuz. (HP şuralarından gürültüler) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) —• Dinleyin, sıranız gelince konuşursunuz, 
(HP sıralarından gürültüler) 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Bizim kafa
mız yok mu, yalnız sizin mi bilginiz var? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Dinleyin, sıranız gelince konuşursu
nuz. , 

BAŞKAN — Sayın Balkan, bir dakika efendim. 
Sayın milletvekilleri, lütfen dinleyelim efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

(Devamla) — Onun için buraya çıkıp da edebiyat 
yapmanın, şiir yapmanın manası yoktur. (HP sıra
larından gürültüler.) 

GÜNSELİ Ö2KAYA (İstanbul) — Bizim kafa
mız yok mu, yalnız sizde mi bilgi var, yalnız siz mi 
biliyorsunuz? Hakaret ekliyorsunuz, ayıp ediyorsunuz; 
ayıptır yaptığınız. 

IBAŞKAN — Devanı edin Sayın Bakan, (HP ve 
MDP sıralarından gürültüler) 

KÂ'MıRAN İNAN (Bitlis) — Vatan Silistre ne 
demek? 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bakan. 
• Sayın milletvekilleri, lütfen efendim; sayın baka

nı 'dinleyelim, isteyene söz vereceğim efendim. Şim
di sayın bakanı dinleyelim. 

GÜNSELİ ÖZİKAYA (İstanbul) — Neyi dinle
yelim? Bilgisiz ve kafasız diyor, neyi dinleyelim? Dip
lomat bir kişinin önce konuşmayı bilmesi lazım. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — (Buyurunuz efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

(Devamla) — Kıbrıs meselesinin son haftaki görüş
meleri, biraz evvelki maruzatımda da açıkladığım gi
bi, 17 • 20 Ocak tarihleri arasında cereyan etmiş

tir. Bu arada ben gerek Sayın Calp'a, gerek Sayın Su-
nalp'a bir saatten uzun bilgi sundum ve yapılan gö
rüşmeler hakkında bilgi verelim., 

MEHMET ÖZÎDEMÎR (Elazığ) — Aldınız mı ce
vabı; nasıl? 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Bugüne kadar dış politika ile ilgili 
olan her konuda, dışarıya yaptığım her geziden son
ra, dışarıdaki her temasından sonra iki partinin sa
yın iki liderine, bizzatt ayaklarına giderek, istedikle
ri 'bütün etraflı izahatı verdim ve vermeye devam 
edeceğim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Son görüşmeler, yüksek malumunuz olduğu üze
re 2 gün evvel geceyarısı sona erdi, yani Pazar gü
nü. Pazartesi günü Meclis toplanmadığı için, ilk fır
satta Meclise son durum hakkında malumat vermek 
istedik ve bugün huzurunuzda son durumun bir çe
şit hülasasını yaptım, Umdum ki, söz alan millet
vekilleri hükümeti eleştirecekleri yerde, yerecekleri 
yerde takdirlerini esirgemeyecekler. Biraz eleştirile
rinizde olduğu gibi, övgülerinizde de cömert (olmanı
zı bekliyorum. (JANAP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

Benden evvel konuşan sayın milletvekili Dışişle
ri Bakanlığının eski dinamik kadrosundan bahsetti
ler. Bir hususta bütün yüksek Meclisi bilgi sahibi 
etmek isterim. Dışişleri aynı dıışişleridir; aynı şevk
le, aynı gayretle çalışmaktadır ve başında da dışiş
lerinin en eslki hadimi vardır. Bu çalışmaya da bu 
şevkle devam edecektir. Sizin desteğiniz onların an
cak bu şevkini artıracaktır. Lüzumsuz yere. birbiri
mizi kırmayalım, lüzumsuz yere dışişlerinde çalışan 
genç arkadaşların cesaretlerini kırmayalım, onlara 
şevk, cesaret verelim, bu hepimizin, Meclisin, mille
tin, memleketin yararına olur. 

Saygılar sunuyorum. (ANAP ve MDP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, şimdi de (Milliyetçi De

mokrasi Partisi adına Sayın Kâmran İnan konuşa
caklardır. (HP ive MDP sıralarından alkışlar) 

Buyurun Sayın İnan, süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Kıbrıs 
gibi Türkiye'nin bir numaralı millî davasında, hükü
metin nihayet Türkiye Büyük Millet Meclisini hatır
lamış bulunmasına teşekkür etmek ve bunu memnu-
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niyetle karşılamak bizim ancak bu millî davadaki 
birlik ve beraberlik ruhumuzun bir ifadesi olur. Bü
tün temennimiz sayın bakanın teknik olmaktan ziya
de fevkalade politik ve itiraf edeyim bu kürsüden 
söylenmemesi gereken ifadelerle ikinci müdahalede 
bulunmuş olmaları, Kıbrıs millî davasındaki ifade
leri bir «Edebiyat olarak tavsif etmek ve burada bu 
millî davadaki hassasiyeti bir nevi istihza edasıyla 
«Vatan ve Silistre» edası ve havasına büründürmek 
ve «Bu iş bir kafa meselesidir; binaenaleyh kafa yal
nız bizde var,. biz kullanırız» ifadeleri, üzülerek arz 
edeyim, bunlar bilhassa iç politika polemiklerine ka
rışmaması gereken, bunun üzerinde bir mevki ve ma
kamı muhafazaya itina göstermesi gereken bir sayın 
Dışişleri Bakanına yakışmayan ifadelerdir. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

Değerli milletvekilleri, hemen söyleyeyim 'ki, New 
York zirvesinin akamete uğramasından son derece 
memnunum ve sayın bakan gibi bundan dolayı da 
üzüntü ifade etmiyoruz, 

Bu meselenin cereyanı tahtında bizleri ve Türk 
kamuoyunu üzen üç eleman vardır. Birisi, bu gibi 
hayatî meselenin tümünün, bütün safhalarının bu hü
kümetin işbaşına gelişinden itibaren Türkiye Büyük 
Millet Meclisi ve Türkiye-kamuoyu dışında cereyan 
etmiş olması hadisesidir. Bu ilk defa olmaktadır. Sa
yın Karakaş ifade buyurdular, hükümetler bütün dö
nemlerde bu meselede Türk Milletini ve parlamento
sunu tümü ile arkasına alarak gitmeyi tercih etmiş
lerdir. Bu dönemde ise tatbikat başka türlü olmuş 
kamuoyu ve parlamento devre dışı tutulmuştur. 

Değerli milletvekilleri, ikinci üzücü yönü (bu bizi 
hükümet kadar üzen bir hadisedir) bu New York zir
vesi ile ilgili bütün dış yayınların ittifak ettiği bir nok
ta olmuştur; yanlış olmasını temenni ederim ve bizi 
çok rahatsız etmiştir; o da, Ankara'nın Amerika ta
rafından kolunun büküldüğü ve dolayısıyla Ankara' 
nm da Sayın Denktaş'ın kolunu bükmek sureti ile bu 
tavizler noktasına gelindiği hadisesidir ki, bu hükü
met kadar bizleri ve bütün Türk Milletini rahatsız 
etmiştir. Yanlış olabilir... 

BERATI ERDOĞAN (Samsun) — Eğer o doğru 
olsaydı anlaşma olurdu. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen. 
KÂMRAN tNAN (Devamla) — Bundan müte

essiriz, bu imaj yaratılmıştır dünyada. Bütün dünya 
basınına bakın, bütün dünya radyo ve televizyonla
rının maalesef tefsiri bu olmuştur. Bunu sadece not 
etmekle yetiniyorum. 
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Değerli arkadaşlarım, 3 üncü nokta olarak, bu
nun reddedilmesi çok isabetli olmuştur ve reddinde 2 
önemli faktör vardır : Birisi, Sayın Denktaş'ın yük
sek mücadele ve müzakere gücü; ikincisi Rumların 
bitmek - tükenmek bilmeyen ihtirasları; her şeyi 
anında cebine koymak gibi. Yoksa New York planı, 
1 Kasım 1974 tarihinde Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyinde daha sonra genel kurulunda 116 oyla itti
fakla kabul edilen 3212 sayılı Kararın aynıdır. 

O karar nedir? Kararın 2 nci maddesinde yer alan, 
rBütün küvetlerin çekilmesi» hususu bu planda var; 
kararın 5 inci maddesinde yer alan, «Bütün göçmen
lerin yerine dönmesi» hususu da kararda var ve da
hası da var; buradaki tavizler noktasında : 

1. Göçmenler yerine dönecek, serbest dolaşım 
maddesi kabul edilirse, o zaman Türk toplumu ve 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin bütünlüğü ve 
bağımsızlığı tehlikede demektir. 

2. Adadan bütün kuvvetler çekilecek ve ada as
kersiz bir memleket haline, demilitarize, haline geti
rilecek. 

3. Garantiler, milletlerarası olacak ve milletlera
rası garantiler arasında da Birleşmiş Milletler Güven
lik Konseyi gösterilmektedir. 

Güvenlik Konseyinde veto hakkına sahip 5 büyük 
var; Fransa, İngiltere, Sovyetler Birliği, Çin, Ameri
ka 'Birleşik Devletleri. Böyle bir teminat, teminat ola
bilir mi? Bunu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, 
yarınki federe cumhuriyetin bir teminatı olarak ala
bilecek saflıkta bir insan düşünülebilir mi ki, hükü
met, bu karan ve 'bu projeyi desteklediğini ve başarı
sı için âdeta temennide bulunduklarını ifade buyu
ruyor? 

Değerli milletvekilerıi, burada bir husus, bir kere 
daha ortaya çıkıyor; 1821 yılından 'beri her zaman 
çıkıyor da ıbiz nedense görmek istemiyoruz; Yuna
nistan'ın genişleme politikasının açık bir ifadesidir, 
«Enosis» İten hiçbir şekilde vazgeçilmediğinin açık 
bir ifadesidir bu. 1821 Mora Yarımadası isyanından 
bugüne kadar, Yunanistan, Türkiye aleyhine tam 800 
misli büyüme göstermiştir. Bu büyüme Ege'de sınır
lanmamış ve (maalesef ancak 1974 Barış Harekâtı ile 
Kıbrıs'ta sınırlandırıldığı içindir, ki bütün bu asabi
yet, bütün bu Batı dünyasını ve kuruluşlarını üstümü
ze sürmek olmuştur. Yine şu olmuştur ; Geçmişte, 
maalesef bugün hükümetin göstermek üzere bulun
duğu ve kamuoyuna da adeta kabul ettirmeye çalış
tığı yılgınlık neticesidir fci Ege'deki, Akdenizdeki 3042 
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adıa Yunanistan'a gitmiş ve Kıbrıs'ın dıa 'büyük bir 
kısmını ellerine geçirmiş 'bulunmaktadırlar. 

Bununla yetiniyor mu? Hayır. Baha geçenlerde 
burada ifade ettik; İstanbul'da gözü vaır, 'Bozcaada'da 
da gözü var, Gökçeada'da gözü var, «Anadolu Yarı
madasının hakikî sahipleri» diye Atina'da sergi açı
yor ve sonra biz, Yunanistan'la uzlaşacağız, Kıbrıs' 
ita uzlaşma olacak!... Plan hazrlandı, götüriildü; ne 
oMu? Bu plandaki öngörülen tavizler ki, çok ciddîdir, 
hepsi kaydedildi, kayboldu. Yarın yeni bir müzakere 
zorlamasında da'hası istenecektir. Bunun üstüne ne ka
dar çıkacaksınız? 'Bunun limiti yoktur değerli millet-
vekileri, 

'Bir yerde hükümet, devlet ve milletiyle birlikte 
burada duruyor bu iş. 

İKÂZIM İPEK {Amasya) — Tavizlere son vermek 
lazım. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Burada bu iş bi
ter denmezse, değerli milletvekilleri, bunüiarın ve bun
larla beraber dış güçlerin iştahlarını kesmek mümkün 

' değildir. Daha şimdiden iddialar var; milletlerarası 
alanda ortaya atılmış kongrelerde bekleyen karar ta
sarıları ile mevzu haline getirilmek istenen' diğer id
dialar var. Binaenaleyh, antik bir yerde kararlılık gös
termek ve 'bir yerde bu iş geçmez demenin zamanı 
gelmiştir değerli arkadaşlarım:.! 

Buradan sayın 'balkanın dünya 'basınına, gazetele
rine mail edilmiş olanın ötesinde bir tek cümle ifade 
etmeyen (beyanlarından çıkan 'bir netice; adeta bunun 
akamete uğramış 'bulunmasından duyulan büyük üzün
tü. 'Ben şahsen eminim ki, Büyük Meclisin tümü bun
dan büyük sevinç duyuyor. 

(Eğer bu karar üzerine müzakereler ve ondan son
raki bir devlet kuruluşu olsa idi, Kıbrıs belki anın
da değil; ama zamanla tümüyle giderdi değerli mil-
letvekillerti. (Bu, bu safhada durmuşsa, 'bundan mem
nun olmak lazımdır. Bundan sonrası hükümetindir, 
bütçe müzakerelerinde de işaret ettiğimiz gibi. 

Sayın 'balkan «Burada kimse ders vermez» dediler, 
fakat lütfedip kendileri bize böl 'bol ders verdiler. 
Bizzat 'kendileri Wasginhton'da 1 Haziran 1974*te 'bü
yükelçilikteki basın konferansında, «Kuzey Kılbrıs 
Türk Oumlhuriyetinin kuruluşunun tek amacı, güney
deki Rumları müzakereye teşviktir» diye söylemişler
dir. Bunu kesmek lazımdır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini burada, an
cak bir defa telaffuz buyurdular; ondan sonra hep 
toplum, toplum... Bu cumhuriyeti kabul etmek ve 
s dünyaya ka'bul ettirmek bizim vazifemiz, millî vazi-
! 
t 

femiz. Eğer Kıbrıs'a karşı aynı hassasiyeti ve millî 
duyguları, 67 vilayet için olduğu gibi duymazsanız, 
67 vilayetten Kıbrıs'a en yakın zayıflıkta olanlar ara
nır. Dünya 'bunu daima değerlendirmiştir milletlerin 
bütünlüğü üzerinde. Bu konuda artık 'biraz azimli 
olmak alzım. 

«Amerikan Kongresi yardımı tasdik etmeyebilir, 
Batı kuruluşları ve AET Dördüncü Malî Protokolü 
serbest bırakmayabilir, benim ekonomik politikam 
sıkıntıya girer» mülahazası; Türkiye'yi yalnız Kıbrıs' 
ta 'değil1, 'birçok alanda darboğazlara ve tavizlere sü
rükler .1 

Bizim anlaltmıak istediğimiz 'bu. Bizim bu konuda 
bir muhalefetimiz yok; biz ıbu konuda milî 'birlik 
ve bütünlüğün ifadesi imkânlarını arayan ve hükü
metin bunu kolaylaştırmasını -âdeta kendisine rağ
men- rica eden, hatta bazı hallerde, neredeyse, yalva
ran bir duruma geldik. Bir hükümet bundan nasıl 
vazgeçebilir; bir hükümet kendi parlamentosunu, 
milletini böyle millî bir davada nasıl karşısına alır ve 
bir hükümet nasıl milleti ve parlamentoyu bu dava
da devre dışı 'bırakmak yoluna gidebilir? 

Plan hakkında hangimizin bilgisi oldu? Hiçbiri
mizin. Buyurun, 19 Ocak tarihli Internationaİ Herald 
Tribüne, demin arz ettiğim;, New York zirvesine gö
türülen taslaktaki bütün elemanları aynen veriyor ve 
kuralacak olan milletlerarası garantilerde de Türkiye' 
nin bulunmaması 'kaydı sarahatle ifade edilmek iste
niyor Yunanlılar tarafından. Sonra, nihayet New York 
zirvesi başladıktan sonra bir günlük gazetede bir be
yanat, «Türk askeri orada bulunacaktır.» E, çok geç, 
çak geç. Dünya kamuoyuna çok geç verilmiş bir me
sajdır bu ve aslında bu dünya kamuoyuna değil, 
'belki Türk kamuoyunun o zaman da uyanan bir has
sasiyetini yumuşatmak maksadıyla kulanılmış, iç po
litikaya yönelik bir 'beyanat oldu ve bu New York'a 
götürülen planda 1960 Anayasasında öngörülen Türk 
askerî kontenjanı daihi öngörülmemektedir, aynen 
32-12 numaraiu kararda öngörüldüğü gibi. 

Bütün bu milletin parlamentosunda görüşülür, din
lenir; aıma sonunda hükümet çoğunluğuyla, aklıseli-
miyle millî menfaatlarda bir karara varır. Fakat biç 
müzakere açmayacaksınız, kapalı kapılar arkasında 
tutacaksınız, Sayın Denktaş iki defa Ankara'ya gele
cek ne olup bittiğini Türk kamuoyu, biç kimse, hiçbir 
şekilde öğrenemeyecek; ama günü gününe Güneydeki 
Rumlar ve Yunanlılar tümünü büyordu, günü günü
ne milletlerarası kamuoyu tümünü biliyordu, BBC'yi 
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dinlediğiniz zaman bütün detayları veriyordu, Inter
national Herald Tri'bune'de her gün bütün detaylar 
vardı. 

Şimdi bu takdirde, bu durumda dünya kamuoyu 
sizi nasıl bu millî davada bitaraf olarak kabul eder; 
siz taraf olmak hüviyetinizden ve hakkınızdan fera
gat ederseniz, kendinizi devre dışı bırakırsınız? 

Değerli m ille t vekilleri, inanın vermek dünyada hiç
bir devleti ve hiçbir ferdi kendi hak noktasında dur
durabilmiş değildir. Vermek zaafın ifadesidir. Almak 
da hatalıdır, doğrudur; ama hakkını muhafaza ede
bilmek, bir ferdin ve milletin varlığının temel sebe
bidir. Hakkınızı muhafazada acz ve zaaf gösterdi
ğiniz andan itibaren, 'bakın bütün imparatorlukların 
yıkılması, milletlerin parçalanması, tarih boyunca Os
manlı Devletinin, imparatorluğunun başına gelenle
rin hepsinin arkasında bu vardır; dilim dilim almak, 
zayıflatarak, ikna ederek, ekonomik baskı yoluyla üs
tüne giderek, ekonomik tavizler vererek, iştahını ibazı 
yerlerde açarak gelmiştir. Kıbrıs'ta öyle gitmedi mi; 
18 78'de Londra'da bunu Inıgildzılere emaneten tevdi 
ettikten sonra aynı şekilde gitmedi mi, muayyen bazı 
•tavizler mukabilinde? Sonra, 1914'te ilhak etti, 1925' 
İte de Commonvvealth haline getirdi. Kıbrıs tarih bo
yunca Yunan olmamıştır, bir tek Venüs Heykeli var
dır; ama geçen sefer de arz etıtim; 1578'de ıbugünkü 
Magosıa önünde Osmanlı orduları 70 bin şehit ver
miştir Kıbrıs'ı almak için ve üç asır orada oturmuşuz; 
her köyünde bir minare var, her yerinde bir İslam 
mezarlığı var. Şimdi ben mahcup bir sesle Kıihrıs' 
tan bahsediyorum ve âdeta benim bütün verdiklerimi 
Rumlar niye almadı diye üzüntü beyanında bulunu
yorum. Bu değil, bunu yapmamak Hazımdır ve ina
nın bu geçmişte de yapılmadı. Zaaf gösterilen dönem
ler oldu; ama hiçbir dönemde, 1955'te Kıbrıs'ta Rum-
âiarın EOKA'yı haşlattığı ve sonra da Türkiye'nin bi
taraf olmaya 'başladığı bu harekâtların devam etltiği, 
hiçbir dönemde şimdiki kadar tereddüt, şimdiki ka
dar baskıya açık olmak, şimdiki kadar adetâ göz kır
parak «Ver kurtul» yılgınlığı göstermek ve şimdiki 
kadar bunu, «Bu yük acaba daha ne kadar taşı
nır» şeklinde ifade etme dönemi olmamıştır ve şim
diki kadar, 'bu işe muhalefeti karıştırmayalıım şek
linde, antidemokratik ve millî duygulara ters düşen 
bir tutum da olmamıştır. 

Sayın bakan bizim müdahalelerimize alınmış ola
bilirler, asabiyet de gösterebilir; ama 'bu işin ede
biyatı, «Vatan yahut Silistre» demek veya; «Bu işi 
kafa bilir, hisler değil; binaenaleyh, siz bu işin dı

şında kalın» şeklindeki mesajlar çıkar yol değildir. 
(HP ve MDP sıralarından alkışlar) 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Asabiyeti Birleşmiş 
Milletlerde gösterelim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
MİLLÎ SAVUNMA BAKANI ZEKİ YAVUZ-

TÜRK (Elazığ) — Sayın İnan, Sayın Başkanınıza bil
gi verdim. Başkanınızla görüşün. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Parlamentoyu devre 
dışı bıraktınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Değerli millet

vekilleri... (Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuşmanızı bağ
layın efendim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bağlayacağım. 
Değerli milletvekilleri, bu da yeni bir gelişme Sa

yın bakanların da haklarıdır, bir parlamenterdir, söz 
atar, müdahalede bulunur. Saygıyla karşılarım. Fa
kat... 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
Sayın Başkan, 22 dakika oldu ama. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Fakat bir nok
tayı arz edeyim... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bağlıyorlar efen
dim. 

Buyurun efendim, bağlayın lütfen . 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Efendim, eğer 

Kıbrıs'ta dakika hesabı yapıyorsanız sizinle beraber 
yapanlar da çok var, merak etmeyin. Yani bu zama
nı çok görenler var. 

AHMET TURAN SOĞANCIOĞLU (Sivas) — 
İşi karıştırmayın. Sayın Başkan size 10 dakika süre 
veriyorum dedi, 22 dakika oldu. 

BAŞKAN — Lütfen efendim. 
Buyurun efendim, bağlayın Sayın İnan. 
KÂMRAN İNAN (Devamla) — Sayın Başkana 

minnettarım. Sayın bakan buyurdular, Sayın Millî 
Savunma Bakanımız hatırlattılar, liderlere bilgi ver
miştir. 

Değerli milletvekilleri, hepimizin liderlerimize say
gısı vardır. Liderler, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
değildir, olamaz. (HP ve MDP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Kapılar arkasında bir sayın lidere bil
gi vermekle millî meselelere, bütün o parti ve dolayı
sıyla Türk kamuoyunu ben iştirak ettirdim demek, 
yine meseleyi yeterince ciddî tutmamak demektir. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Sayın İnan, lütfen bağlayın efen
dim. 

KÂMRAN İNAN (Devamla) — Bağlıyorum. 
Pek değerli milletvekilleri, bu meseleyi hassasiyet

le bir iç polemik ve bir iktidar - muhalefet ve bir ik
tidar tahammülsüzlüğü ve çatma ve bir muhalefetin 
hükümete tarizlerini göğüsleme şeklinde almak çok 
yanlış olur. Eğer bu tarizleri yaparsanız, Sayın Kara-
kaş'ın tarizi ortaya çıkar. Bu kadar ciddî, millî bir 

/. — 17.1.1985 günlü 55 inci Birleşimde oturumu 
yöneten Başkanvekili Ledin Barlas'ın İçtüzüğün 68 
inci maddesini uygulama şeklf hakkında. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme geçi
yoruz. 

Sayın Yüzbaşıoğlu, gündeme geçtik, usul hakkın
da bir söz isteğiniz vardı, buyurun efendim. 

Sayın Yüzbaşıoğlu, usulün nesi hakkında söz isti
yorsunuz efendim; onu usulen soruyoruz. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Geçen perşembe günkü birleşimde yüce Meclisin 
oturumunu yöneten Başkanvekili Sayın Ledin Barlas' 
in, İçtüzük hükümlerine aykırı bir uygulamasını dile 
getirmek üzere söz istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğ
lu, buyurun. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Afyonkarahisar) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen haftaki 
son birleşimi yöneten Başkanvekili Sayın Ledin Bar
las'ın İçtüzük hükümlerine aykırı tutumunu dile ge
tirmek üzere yüksek huzurlarınızdayım. 

Şunu samimiyetle arz ve ifade edeyim ki, ama
cım değerli başkanve'kilimi özellikle çok kısa bir za-

• man başkanlık kürsüsünde görev yaptığı için eleştir
mek değildir. Amacım, çok yanlış bir uygulamanın 
ileride büyük hatalara, büyük olaylara neden olaca
ğını dile getirmek ve bu yönde uyarmaktır. 

Değerli, arkadaşlarım, İçtüzüğümüz milletin bu 
kürsüsünden konuşma tarzını ve bunun yönetimini, 
başkanvekillerinin görevlerini, yetkilerini, hatibin üs
lup ve dilini 64, 65, 66, 67, 68, 69 ve 70 inci madde
lerinde hudutlandırmış ve yasalaştırmıştır. 

Sayın iktidar partisi grubu adına konuşma yapan 
arkadaşımız, burada iki büyük siyasî kuruluşun, iki 
muhalefet partisi grubunun tutumlarıyla ilgili, bu kür
süden yapılmaması lazım gelen, özellikle bir iktidar 
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davada, muhalefetin haberi olmasa bile iktidar parti
sinin haberi olmak gerekirdi ki, sayın bakan gelip bu 
izahatı verecekler. Lütfen biraz sıralarınıza bakın, 210 
sayınız ve mevcudunuz ve bu davaya gösterdiğiniz 
hassasiyet, hükümetle beraber. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın tnan. 

partisi grubu adına yapılması lazım gelen konuşma
sında üzüntü teşkil eden 'bir beyanda bulundular ve 
iki gcıibu üzücü... 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Grup adına nereden konuştu? 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Grup 
adına konuştular efendim, grup adına konuştu o gün. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim, lüt
fen; 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Nasıl konuşur efendim? Anayasaya göre mümkün 
değil. 

BAŞKAN — O zamanki şeye atıfta bulunarak ko
nuşuyorlar. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — iki 
muhalefet partisine çok ağır bir dille ifadede bulundu
lar. içtüzüğümüzün 68 inci maddesi açık ve sarih 
olarak, «Genel Kurulda kaba ve yaralayıcı sözler 
söyleyen kimseyi Başkan derhal, temiz bir dille ko
nuşmaya, buna rağmen temiz bir dil kullanmamakta 
ısrar ederse kürsüden ayrılmaya davet eder. Başkan, 
gerekli görürse, o kimseyi o birleşimde salondan çı
kartabilir.» demektedir. 

Değerli arkadaşlarım, o gün İki muhalefet Partisi
nin görev yapmaması gibi ve onların görevini de kendi 
üzerlerine almış gibi 'bir eda içerisinde, iki grubu kü
çültücü bir dille buradan konuşma yaptılar. Sayın 
başkanvekilinin yapacağı iş, 68 inci maddede belirtil
diği gibi; hatibin derhal sözünü kesmek, sözünü geri 
almaya davet etmek, o uygunsuz cümlenin zabıtlar
dan çıkarılmasını sağlamak, bunda direniyor ise onun 
tözünü kesmek, hatta o oturuma mahsus dışarı çıkar
maktı. Kendilerine bu uyarıda not gönderildiği halde, 
böyle bir uygulamayı yapmamış, tarafsızlığını ihlal 
etmiş ve Meclisde bildiğiniz gibi neredeyse yumruk-
laşacak bir duruma gelmiştir. 

IV. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 
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Değerli arkadaşlarım, durum bu noktada iken, 
Halkçı Parti Grup Başkanvekili Sayın Şeref Bozkurt 
arkadaşım sataşmaya cevap vermek üzere söz iste
miş, konuyu öğrendikten sonra kendisine söz verece
ğini vaat etmiş olmasına rağmen, uygulamada bun
da da tarafsızlığını yitirmiştir. Milliyetçi Demokrasi 
Partisi Grubu adına konuşacak olan arkadaşımızdan 
sonra söz vereceğini vaat ettiği halde, sonradan söz 
vermemekte direnmiş ve nihayet karşılıklı direniş kar
şısında söz vermiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bundan sonra ANAP'tan 
bir arkadaşım, Sayın Taşar, «Grubum adına söz is
tiyorum» diyerek kürsüye yürümüştür. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — iş
gal etmiştir, işgal. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, kürsünün masuniyeti vardır... 

İSMET OKTAY (Eskişehir) — Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — Bu 

kürsü millî iradenin dile getirildiği kürsüdür. (HP 
sıralarından alkışlar) Heyecanına, hislerine mağlup. 
olan milletvekili kürsünün önüne kadar gelebilir, geç
miş dönemlerde bunu gördük; ama kürsünün merdi
veninden itibaren kürsü masuniyeti vardır. Bu kür
süye Başkanın müsaadesi olmadan çıkan, elini ko
lunu sallayarak fişek gibi buraya gelen bir arkadaş 
kürsüyü işgal etmiş demektir. Bu kürsünün işgali, 
geniş anlamda millî iradenin işgalidir, parlamento
nun işgalidir, buna Başkanın müsaade etmemesi la
zım gelirdi. (HP sıralarından alkışlar) 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Zabıt
lara bak, zabıtlara. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, konuşmasını bitir
sin, söz istiyorsanız vereceğim. 

M. ŞÜKRÜ YÜZBAŞIOĞLU (Devamla) — De
ğerli arkadaşlarım, geçmiş dönemlerde dahi uygulan
mayan böyle bir usule fırsat veren sayın Başkanımın 
'bu tumunu tecrübesizliğine ve kürsüde yeni olmasına 
bağlayarak, kendilerinin bir daha böyle bir uygula
maya fırsat vermemesini, şayet bunu yol haline getirir 
isek bu Mecliste çok olaylar olur, bunları geçmişte 
yaşadık, rica edip bu yönden uyarmak üzere zama
nınızı işgal ettim. 

Yüce heyete saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yüzbaşıoğ-
lu. 

LEDİN BARLAS (Adana) — Sayın Başkan, söz 
istiyorum, sataşma var. 

İSMET OKTAY ((Eskişehir) — Sayın Başkan, ge
çen oturumda... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, söz mü istiyorsu
nuz? 

(İSMET OKTAY (Eskişehir) — Söz istiyorum. 

BAŞKAN — Şimdi efendim, söz istiyorsanız, bu 
usuıl hakkındaki konuşmada bir lehte, bir aleyhte söz 
verebilirim. Söz isteyen buraya teşrif eder, söz isti
yorsanız vereceğiım; aıma sözü kim istiyor onu an-
layayım. 

LEDİN BARLAS (Adama) — Sataşma var, ben 
söz istiyorum efendim. Sataşma hakkında lütfen söz 
veriniz., 

BAŞKAN — Buyurun Ledin Bey. 
Sayın Barlas'a İçtüzüğümüzün 64 üncü maddesi 

gereğince söz vermiş bulunuyorum. 
LEDİN BARLAS (Adana) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; Sayın Şükrü Yüzbaşıoğlu geçen 
perşembe günkü 'birleşimde cereyan eden olaylar kar
şısında görev yapacak yerde, Başkanlığa sataşmış ve 
hakaretamiz kelimeler kullanmıştır. Bununla da ye
tinmeyerek, bugün hem suçlu, hem güçlü vasfını üze
rine alarak tekrar bir konuşma yapmıştır. 

(HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Yavuz
luğa lüzum yok, O gün siz hata yaptınız, ikaz etti 
sizi. 

BAŞKAN — Sayın Barlas, lütfen usul hakkında 
konuşun efendim. 

LEDİN BARLAS (Devamla) — Usul hakkında 
konuşuyorum efendim. 

BAŞKAN — Saltaşma değil bu, sataşma için söz 
vermedim. 

LEDİN BARLAS (Devamla) — 17 Ocak Perşem
be günkü zabıtlar okunduğu zaman gayet açık görün
mektedir. Sayın Mustafa Taşar, 50 inci sayfanın son
dan bir önceki satırında, Başkandan söz istemektedir. 
Son satır Sayın Onura! Şeref Bozkurt'undur, Onura! 
Şeref Bozkurt kürsüye davet edilmiştir. Konuşması
nı bitirdikten sonra, Sayın Mustafa Taşar kürsüye 
ne hakkında konuşacağı için davet edilmiş; fakat Baş
kanın... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Herke-
. sin gözü önünde olan bir şey, neden bahsediyorsun? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen, 
LEDÎN BARLAS (Devamla) — Zabıtların 54 ve 

55 inci sayfalarını ÜülCfen okuyun. Ben böyle bir ko
nuşma yapılacağını bilmediğim için zabıtları buraya 
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getkmedıim. Lütfen 50-54-55 inci sayfaları okursanız, 
Sayın Mustafa Taşar'ın söz istediği, Başkanın da ni
çin konuşmak istediğini sorduğu ve Sayın Mustafa 
Taşaır'ın da usul hakkında konuşmak istediğini söy
lediği,, onun üzerine sözün verildiği açık seçik görü-
lecektâır. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Ama kürsüye gel
dikten sonra; kürsüden istiyor, 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen,, 
LEDÎN BARLAS <pevamla) — 'Başkan da söz 

vermiştir.' 

KÂZIM ÎPEK (Amasya) — Kürsüden istenmez. 
BAŞKAN-—Lütfen efendim. 
LEDtN BARLAS (Devamla) — Zaptın 54 üncü 

sayfasında açıkça görülür. Lütfen Sayın Başkan zap
tın 50 l â 55 inci sayfalarını getirtip burada okuyun 
ve bu şekilde yanlış ithamlara maruz bırakmayın 'Baş
kanlığı. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Barlas. 
Geçen birleşimdeki bir usule alt usul tartışması 

sona ermiştir efendim. 

IH. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

B) TEZKERE VE ÖNERGELER 
1. — Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun 

Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi (4/66) 

BAŞKAN — Gündeme devam ediyoruz. 
Komisyondan bir istifa ıtezkeresi vardır, okutup 

bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum KÎT Komisyonundan çekil

miş bulunuyorum. Durumu bMgillerAnize arz ederim. 
Saygılarımla. 18.1.1985 

Pertev Aşçıoğlu 
Zonguldak Milletvekili 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Bir diğer tezkere var okutuyorum : 
2. — 9/328 Esas numaralı Meclis Soruşturması Ko

misyonu Geçici Başkanlığının, Komisyon Başkanlık 
Divanına seçilen üyeler hakkındaki tezkeresi. 

BAŞKAN — 9/328 Esas Numaralı Meclis Soruş
turması Komisyonun; başkan, başkanvekili, Sözcü 
ve kâtip seçimine dair bir tezkeresi vardır; okutup 
bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan ve 39 arka

daşının, bakanlığı zamanında nüfuzunu kötüye kul
lanarak şahsî menfaat sağladığı ve Devleti zarara uğ
rattığı ve bu eyleminin Türk Ceza Kanununun ilgili 

maddelerine uyduğu iddiasıyla Manisa Milletvekili 
ve Devlet eski Bakanı İsmail özdağlar hakkında 
Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis 
soruşturması açılmasına ilişkin önergesi üzerine, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.1,1985 
tarihli 52 nci birleşiminde açılması kabul edilen Mec
lis soruşturmasını yürütmek üzere, 15.1.1985 tarihli 
53 üncü birleşimde kurulmuş bulunan Meclis Soruş
turması Komisyonumuz, 17.1.1985 günü 15 üyenin iş
tirakiyle toplanmış ve aşağıda isimleri yazılı olan sa
yın üyeleri başkanlık divanına seçmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
9/328 Esas Numaralı Meclîs 
(Soruşturması Komisyonu 

Geçici Başkanı 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Başkanlığa : Mustafa Uğur Ener, Kütahya Mil
letvekili (15 oy 'ile), 

Başkamekilliğine : Mehmet Zeki Uzun, Tokat Mil
letvekili (8 oy ile), 

iSözcülÜğe : Ahmet Şarriü Kazdkoğlu, Bolu Mil
letvekili (8 oy ile), 

Kâtlpl'iğe : Kadir Demir Konya Milletvekili (15 
oy ile) seçilmişlerdir^ 

.BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

V. — SEÇİMLER 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim, 

BAŞKİAN — Gündemin seçim kısmına geçüyoruz. 
Millî Savunma Komisyonunda açık bulunan 1 üye

lik için Anavatan Partisi Grubunca Zonguldak Mil
letvekili Sayın Pertev Aşçıoğlu aday gösterilmiştir. 

Onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kalbul edilmiştir. 

Sayıştay Komisyonunda açık bulunan 2 üyelik için 
Anavatan Partisi Grubunca İzmir Milletvekili Sayın 
Vural Arıfcan ile Trabzon Milletvekili Sayın Eyüp 
Aşık aday gösterilmişlerdir. 

— 367 — 



T. B. M. M- B : 56 23 « İ s 1985 0 : 1 

Onayınızla sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul editaistir. 

iSiyasî parti gruplarının Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Komisyonundaki yüzde oranlarının değ'işmesi so
nucu olarak, bu komisyonda bağımsız milletvekillerine 
1 üyelik düşmektedir. 

Bu üyelik için bir aday gösterme önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Kamu İk'risadî Teşebbüsleri Komisyonunda açıl-

mrş bulunan bağımsız üyelik için aday olarak Muş 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Zonguldak Milletvekili İsa VardaVın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

'BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz, 

1 inci ve 2 nci sıradaki sorular, soru sahipleri izin
li oldukları için; 3 ündü. 4 üncü ve 5 inci sıradaki 
sorular da mehil verildiği iç'in ertelenmiştir. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, 3 üncü ve 
4 üncü sıradaki sorulara cevap arz edebilirim efen
dine 

BAŞKAN — Soralım, soru sahibi burada ise ce
vaplandırırsınız, 

3 üncü soruya geçiyoruz : 
3. —• Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimar oğlu' 

nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/226) 

BAŞKAN — Sayın Mimaroğlu buradalar mı efen
dim? Yoklar. 

Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesinin göfüşülmesi ertelenmiştir 

efendim-
4 üncü soruya geçiyoruz : 
4. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden 

Dairesinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/236) 

bağımsız Milletvekili Sayın Nazmi Önder'i aday gös
terdiğimi arz ederim. 

Saygılarımla* 
Bülerid Ulusu 

(İstanbul 

BAŞKAN — Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komis
yonundaki açık bağımsız üyelik içlin Muş Milletvekili 
Sayın Nazmİ Önder'İn adaylığını onayınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

VE CEVAPLAR 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz Demir?., Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura

dalar, 
'Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba

kanı Sayın Sudi Türel tarafından sözlü olarak yanıt
lanmasını arz ederim. 

Yılmaz Demir 
Biledik Milletvekili 

1. 'Maden Dairesinde Jeolog Füsun Köroğlu'nun 
ikiz kardeşi Sabiha önalp'a 1 819 hektar alanda ma
den kömürü ruhsatı verildiği, 

% Maden dairesinde memur Sema Cuhadar'a 
1 650 hektar alanda kömür ruhsatı verildiği, 

3, Kütahya İlinde madenci Himmet Ünal'ın ma
den dairesinde devamlı olarak bulunduğu, 'Sayın Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Balkanı ile maden işlerinden 
sorumlu personelle yakın ilişkileri bulunduğu söy
lenmektedir., 

Bunların doğru olup olmadığı?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın 'Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) <— Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlarım; Sayın Yılmaz Demir'in sorduğu sual
lere cevaplarımı arz ediyorum. 

Maden Dairesinde bahsi geçen iki görevliden bi
risinin annesinin, diğerinin kız kardeşinin maden kö
mürü arama ruhsatı almak için müracaat ettikleri 
doğrudur. Bu müracaatlar karşısında herhangi bir 
arama ruhsatnamesi verilmemiştir, yani kendilerine bir 
arazi tahsis edilmemiştir. 

6309 sayılı Maden Kanununa göre, bu müracaat
larda yasal yönden bir mahzur yoktur, Bununla be-
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raber, yaptıkları görevin icabı atarak bu durum ba-
kaniığımızoa mahzurlu görüldüğünden konu, teftiş ku
ruluna intikal ettirilmiştir., 

Ayrıca, adı geçenlerden 'biri kendi isteğiyle 'bakan
lığımızdan ayrılmak üzere olup, diğeri de Maden Dai
resinden alınarak bakanlığımızın başka bir biriminde 
görevlendirilmiştir.! 

önergenin 3 üncü maddesinde ismi ıgeçen Himmet 
Ünal madencilikle iştigal dönekte olduğundan işleri 
dolayısıyla diğer madenciler gibi, Maden Dairesiyle 
zaman zaman temaslarda 'bulunmaktadır. Bendenizle 
bugüne kadar hiçbir teması olmamıştır ve o şahsı da 
sureti katiyede tanımamaktayım. Soruda «Enerji Ba
kanıyla da temastadır» denmektedir. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Siz yeni 
'bakansınız, diğer bakanlarla olamaz mı? 

IBAŞKAN — Lütfen,. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Onu bilemem Sayın 
Nalbantoğlu, ona Memem. Ben, Sudi Türel'den sual 
sormuşlar, Sudi Türel olarak cevap veriyorum. 

'BAŞKAN — Lütfen Sayın Balkan, evet. 
ENERJİ VE TABÎÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDI TÜREL (Devamla) — Efendim, oradan lüzum
suz yere müdahale etmeseler, 

IBAŞKAN — Evet efendim, siz devam edin efen
dim. 

'M. TURAN BAYEZJÎT ((Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, tatlı tatlı; sinirlenmeyin lütfen. 

ENERJİ VE TABIî KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Devamla) — Pekala, pekala. 

'Bu şahsın ıbafcanlik ve Maden Dairesinde yakın 
ilişkisi 'bulunduğu iddia edilen kimselerin isimleri so
ru önergesinde belirtilmediğinden ve yapılan incele
mede de bu yönde 'bir bilgi temin edilemediğinden, 
bu hususta bir görüş bildirmem mümkün değildir. Cid
diyette araştırdığıma da lütfen inanın. 

'Sayın Yılmaz Demir'e ve beni dinlemek lütfun-
da 'bulunan umumî heyete saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yılmaz Demir, ilave edeceğiniz bir husus 

var mı? 
Buyurun. 
YILMAZ.DEMİR ^Bilecik) — Sayın Başkan, sa

yın üyeler; Enerji ve Tabiî Kaynaklar eski Bakanı Sa
yın Cemal Büyük'baş'ın bakanlık döneminde yapılan 
yolsuzluklarla ilgili daha önce verdiğim sözlü soru 
önergesine, kısa süreli bakan değişmeleri nedeniyle 
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yanıt alamamam yüce Meclis için olumsuz bir yaz
gıdır, Sayın Türel için özür dilerim. 

Bilecik milletvekili olmam nedeniyle, tarihsel 'baz
da küçük bir anımsatana yapmak istiyorum. Bilindiği 
gi'bi Osmanlı İmparatorluğu döneminde padişah ve
zirini, vezir de nazırını atardı. Herhangi 'bir yolsuzluk 
ya da olumsuz bir gelişme karşısında iyi dostluk bu 
kez kıyıma dönüşür; padişah vezirini, vezir de nazı
rının 'başını vurdururdu. Yüzyıllar geçmesine rağmen 
cumhuriyet döneminde yaşamamıza karşın, baş alına 
yöntemlerinde büyük bir değişiklik olmamış, yalnızca 
baş almada kullanılan halta yerine elektronik cihazlar 
devreye girmiştir., 

Sayın Başkan, sayın bakandan sorduğum sorular 
'bakanlık müşavirleri tarafından yolsuzluk yapılması
na aracılık eden daire 'başkanına sorulmuş, müşavirlik 
raporu geçerli kanıt olarak bakana sunulmuştur ve fo
tokopisi elimdedir. Bu da 'bakanlık müşavirlerinin ha
kan üstü yetkilerle donatıldığının, yolsuzluklara" aracı 
edildiğinin göstergesi değil mi? Sözlü soru önergesi
nin 3 üncü maddesinde belirttiğim gibi, Himmet Ünal 
adlı maden işletmecisinin 'birçok maden sahası elinde 
'bulunuyor. Dairede sıcak ilişkileri bulunmasına kar
şın, yolsuzluk savları bakan müşaviri tarafından, de
netleme kurulu dışlanarak saym balkana gerçek dışı 
sorularımın yanıtı olarak verilmiştir. Sözü edilen yol
suzluk iddiası idarî denetim ve yangı yoluyla yapı-
Haibilseydi sorun açıklığa kavuşabilecek, sayın eski ha
kanımızın yüce divana gitmesi kaçınılmaz olacaktı. 
Eİbetteki muhalefet de Ibiziz, iktidar da biz, düşün
cemizin dışında bu 'Meclisin onuruna yaraşır bir tu
tum da olası değildir. 

'Başkasının üzerinde gösterip çevresindeki sahayı 
ele geçirince, adı geçen haritanın .biçim değiştirip, 
değişiklik gördüğünü bir kez daha görüyoruz. Maden 
Yasasının 7 nci maddesine göre sayın 'bakanımın ken
di dairesindeki elemanlarımn yerini değiştirmiş olması 
da memnuniyet verici bir olaydır. Yine şu anda Dev
let 'Bakanı olan 'Büyük'baş'ın, Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanlığı döneminde, Maden Dairesine baskı ya
parak, devlet elinde olması gereken İzmir dolamit sa
halarım tebeşir ve beyaz toprak nitelemesiyle Ömer 
Faruk Yörük adlı kişiye verdiği bakanlık dosyaları 
arasındadır. Madencilerin Maden Dairesinde ne denli 
harita değişikliği yaptığı, ne denli sınır muhalefeti 
nedeniyle haksız kazançlar sağladığı fotokopilerle eli
mizdedir. Saym 'bakan arzu ederse olayın üstüne git
mek hem Halkçı Parti olarak hem de bir milletvekili 
olarak hakkımdır. 
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Elimde hu yolsuzluklarla ilgili önemli 'belgeler ve 
fotokopiler bulunmaktadır. Sayın baklanımın konuyu 
bir kez daha tümden ele alıp, yargı denetimine, idarî 
denetimden bir kez daha geçirdikten sonra, havale et
mesi uygun olacaktır. Dedeman otellerinde içilen rakı 
ve şaraplarla Türk madenlerinin, Türk maden yaltak
larının, Maden Tetkik Arama Enstitüsünün yapmış ol
duğu haritaların ne denli, yetkili kişiler dışındaki eş 
ve dostlara hibe edildiğini bir kez daha yüoe Meclise 
sunmaktan haz duyuyorum, 

Sevgiler, saygılar sunuyorum. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
JSuriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki soru mehil istendiği 
için ertelenmiştir. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Şırnak kömürleri dekapajına ilişkin sözlü sorusu 
ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in 
cevabı (6/241) 

BAŞKAN — 6 ncı sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Şırnak kömürleri deka
pajına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Balkanından 
.sözlü soru önergesinin görüşülmesine başlıyoruz. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Bura

dalar. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Büyükbaş'tan sordum soruyu. 
BAŞKAN — Ne diyorsunuz Sayın Nalbantoğlu?. 
HİLMİ NALBANTOĞLU ;(Erzurum) — Sayın Bü

yükbaş'tan sormuştum soruyu. 
•BAŞKAN — Lütfen efendim, usule göre devam 

ediyoruz. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
iHilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 
Soru 1. Şırnak kömürleri dekapaj işi hangi ta

rihte, kaç milyon TL. keşif bedelle ve yüzde kaç 
tenzilatla hangi firmaya ihale edilmiştir? 

Soru 2. Müteahhit firma işini yapmış bitirmiş 
midir? Firma ile herhangi bir ihtilaf olmuş mudur? 

Soru 3. İhtilaf konusu nedir? 
Soru 4. İhtilaf ne şekilde halledilmiştir? 
Soru 5. Gerek ilk ihale konusu olan işi, gerekse 

sonraki ihtilaf konusu işi yüzde kaç oranında fizikî 
ve parasal olarak yapmıştır? 

Soru 6. Bu firmaya fizikî iş miktarından fazla 
hakediş ödendiği doğru mudur? 

Soru 7. Bu konuda ne gibi muamele yapılmıştır? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli 
arkadaşlar, Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun suallerine 
cevap vermek için huzurunuzdayım. 

Yailnız, belki suallerle ilgili değil ama, biraz evvel 
konuşan arkadaşımıza ufak bir şey söylemek isti
yorum.. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen efendim... 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL (Devamla) — Peki, efendim. Usule 
aykırı ise söylemeyeceğim; sadece, delil getirirse ge
reğini yapacağım demek istiyordum. 

BAŞKAN — Yalnız Sayın Nalbanıtoğlu'nun so
rularını cevaplandırın efendim. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Peki efendim. 

Siirt İlinin Şırnak İlçesi hudutları içinde bulunan 
asfalbit, linyit ocaklarında kömür üretmek için TKİ 
Kurumu Güneydoğu Anadolu Linyit İşletme Mües
sesesinin makine parkının olmaması nedeniyle, kö
mürün üzerindeki örtü tabakasının alınması, yani de
kapaj işleri, değişlik tarihlerde yapılan ihalelerle firma
lara yaptırılmaktadır. 

İhaleler, sabit birim fiyat sistemine göre yapıl
makta olup, herhangi bir tenzilat söz konusu değildir. 
Birim fiyatlara sadece akaryakıt ve patlayıcı mad
deye gelen zamlar intikal ettirilmektedir. 

Bu ihale sistemine göre en ucuz ve en uygun teklif
leri veren firma normal şartlarda ihaleyi almaktadır. 

Doğu ve Güneydoğu Anadolunun acil kömür ihti
yacının karşılanabilmesi için, değişik tarihlerde değişik 
îfirmailara dekapaj ihaleleri yapılmış olup, geçmiş dö
nemlerde TKİ Kurumu Güney Anadolu Linyit İş
letme Müessesesinin gerek tesis ve gerekse personeL 
kadrosu yönünden yetersiz olması nedeniyle, dekapaj 
işlerinde yapılacak hakedişlere esas olarak ölçümleme-
nin TKİ Genel Müdürlüğü personeline veya bağlı- mü
essese elemanlarına yaptırılması zarureti doğmuş olup, 
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işyerine ulaşım imkânlarının yeterli olmaması nedeniy
le dekapajların zamanında ölçüm ve kontrol işleri 
yapılamamıştır. 

Dekapaj işlerinin aksamadan yürütülmesini temin 
bakımından, firmaların: hakedişlerinin zamanında ya
pılabilmesi için ölçülerin yapılamadığı zamanlarda, 
hakedişiler kamyon sefer »ayısına göre verilmiştir. Bu 
ihalelerle ilgili keşin kabul ölçüleri yapıldığında fir
malara fazla ödemenin yapıldığı tespit edilmiş olup, 
bu gibi konular adlî mercilere intikal ettirilmiştir. 

Şu anda (TKİ Kurumu Güney Anadolu Linyit İş
letme Müessesesi gerek altyapı ve gerekse -kalifiye per
sonel bakımından yeterli düzeye getirilmiş olduğun
dan, bundan sonra ölçüm işinden doğabilecek olumsuz 
durumların meydana gelmesi önlenmiş bulunmaktadır. 

Şırnak kömür ocaklarının dekapaj durumu aşağı
daki şekildedir : 

1. Şırnak 3 Panosunda 2 milyon metreküp de
kapaj işi Salih Gülener Firmasına 7.8.1980 tarihli 
mukavele ile, 290 metreküp/TL. birim fiyatıyla ihale 
edilmiş olup, teklif birim fiyatına göre işin keşif bede
li 580 milyon liradır. Firma 1 315 118 metreküp de
kapaj gerçekleştirmiş olup, gerçekleştirme oranı yüz
de 65,76'dır. Yapılan kesin hesapta yukarıda açıkla-
man ölçümden kaynaklanan nedenlerle firmaya ödeme 
yapıldığı ve çeşitli cezalarla birlikte fazla ödemenin 
511 248 193 TL. olduğu saptanmıştır. [Fazla ödemeye 
sebebiyet veren TKİ Kurumu mensuplarıyla, firma 
mahkemeye verilmiştir, dava devam etmektedir. 

2. Şırnak 1 Panosunda 4 milyon metreküp de
kapaj ve 1 milyon ton kömür kazı - yükleme işi Gül-
man Kolektif Şirketine 30.1.1981 tarihli mukavele ile 
194 metreküp/TL. birim fiyatıyla ihale edilmiş olup, 
teklif birini.fiyatına göre işin keşif bedeli 970 milyon 
TL.'dir. Firma 657 752 metremikap dekapaj ile 
956 790 ton kömür kazı yükleme işini gerçekleştirmiş 
olup, dekapajda gerçekleşme oranı yüzde 16,44, kö
mür kazı yükleme işinde gerçekleşme oranı yüzde 95' 
tir. Firma, mukaveleye göre verilmesi imkânı olma
yan fiyat farkı taleplerinde bulunmuştur. Bu talepler 
haklı nedenlere dayanmadığı içini yerine getirileme
miş olduğundan, firma TKİ Kurumunu mahkemeye 
vermiştir. Firmaya, ölçüm işinden kaynaklanan zor
luklar nedeniyle muntazam bir hakediş yapılmadığın
dan avans şeklinde ödeme yapılmıştır. Bu nedenlerle, 
firmaya fazıla ödeme yapıldığı ve fazla ödemenin 
277 717 804 (TL. olduğu yapılan kesinhesapta saptan-
rnıştır. Konu adlî mercilere intikal ettirilmiştir. Her 
iki dava da devam etmektedir. 

3. Şırnak - 1 Kuzey ve Güney panolarında yapı
lacak 6 milyon metremikap dekapaj işi, Barsa İnşaat 
ve Ticaret Limited Şirketine 31.7.1984 tarihli muka
vele ile 575 TL/metremikap birim fiyatla ihale edilmiş 
olup, teklif birim fiyatına göre işin keşif bedeli 
3 450 000 000 TL.'dir. Firma 9.9.1984 tarihinde Şır
nak - 1 Güney Panosunda işe başlamış ve şu ana 
kadar 100 bin metremikap iş gerçekleştirmiştir. 6 
milyon metremikap verilmiş, 100 bin metremikap ger
çekleştirmiş, yani çok az. 

Termin programına göre gerçekleştirme oranı, ya
ni belli müddet içerisindeki gerçekleştirme oranı, yüz
de 13'tür. Müteahhidin makine parkı eksikliğinden 
doğan bir ihtilaf bulunmaktadır. Bu nedenle, terimin 
programlarını gerçekleştirememektedir. Firmaya henüz 
hakediş yapılmadığından fazla ödeme söz konusu de
ğildir. Ancak, Doğu Anadolu Bölgesinin kömür so
rununun çözümüne yardımcı olmak üzere, firmaya 
yeni iş makinesi getirtmek için teminat karşılığı 350 
milyon TL. avans verilmiştir, 

Şırnak - 1 Kuzey panosundaki 3 milyori 
metremikap dekapaj işi ise, bir protokolle firmadan 
alınmış ve panodaki dekapaj işi TKİ Kurumunun di
ğer müesseselerinden temin edilen ve Köy Hizmet
leri Gend Müdürlüğünden kiralanan iş makineleriyle 
Güney Anadolu Linyit İşletme Müessesesince yaptı
rılmaktadır,/ yani tarafımızdan yaptırılmaktadır. Şu 
ana kadar bu panoda, 170 bin metremikap dekapaj 
işi gerçekleştirilmiştir. 

Şırnak ocaklarında teknik darboğazlar nedeniyle 
yaz aylarmda ara verilen üretime 26.11.1984 tarihin
de TKİ tarafından yeniden başlanmıştır ve günde 
1 200 ton kömür üretilmektedir. 

Durum bilgilerinize saygıyla arz olunur. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, bu açıklamaya ilave edeceği

niz bir husus var mı efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Müsaa
de ederseniz Sayın Başkan... 

BAŞKAN — Buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. , 

Sayın yeni Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımızın 
içtenlikle, oldukça da açık yüreklilikle verdiği izahata 
teşekkür ederim. Ancak, görünmektedir ki, Salih Gü
lener Firmasına 511 milyon lira fazla para verilmiş
tir, tabiî muamelede neticesi ne olur bilmiyorum. 
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Şıırnak - 1 Panosunda çalışan Gülman Firmasına 
yine 277 milyon lira fazla ödeme yapılmış, yani 
fazla hakediş çekmiş, 

Ondan sonra Sımak - 1 Kuzey ve Güney Pano
larında yapılacak 6 milyon metreküplük dekapaj işin
de Barsa Firmasına henüz hakediş verilmemiş, fakat 
makineleri temin etsin diye 350 milyon liralık avans 
verilmiş ve bu fazla hakediş verilmelerinden de sayın 
bakanımız, «İşyerlerine ulaşma yapılamadığından, de
kapaj ölçümleri yapılamıyor, işte avans şeklinde hak
ediş düzenleniyor; onun için fazla hakediş kaçırmış
lar» diye bahsettiler. 

İşyerine ulaşamıyorsa, bu firmalar o makineleri 
ta işyerlerine sokabiliyor, dekapaj yapıyorlar da, bir 
etütçü, takeometre kullanan o TıKİ'nin, oradaki kontrol 
mühendisinin etütçüsü, insan olarak yürüyerekteni iş
yerline ulaşamıyor ki, nivosunu veyahut da takeomet-
resini kurup bir de mirayı diktirip de okusun, bu şekil
de dekapaj miktarını ölçsün. Bunu hanginizin aklı 
alır sayın bakanım, sizli nasıl kandırdılar bu sizin TKİ 
idaresi? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL -(Antalya) — Bizim zamanımızda de
ğil zaten. > 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bunları 
burada bari bu şekilde, meydana vuracak şekilde ko
nuşmayın lütfen. Halbuki diğer sayın Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanımız bundan birbuçuk ay evvel çok 
büyük pozlarla Sımak, Doğu, Güneydoğu Anadolunun 
yakut konularını şöyle hallettim, böyle hallettim diye 
izahat verdikleri sırada, Salih Gülener firmasına, 
«Efendim şevler silindirifeti de, yuvarlaktı da» gibiler
den sözler ettiler; sanki biz orada teknik adam de--
ğilmişliz (gibi, «Efendim, o yüzden çökmüş de, o paso
yu kaldırmak içinmiş, yeniden bir anlaşma yapılmış 
300 milyon lira kadar para verilmiş» şeklinde ko
nuşmuştu. 

Halbuki bu iş, 7.8.1980 tarihinde ihale edilmiş, 
Salih Gülener firmasına verilmiş, 3 seneden beri ça
lışmakta ıolan bir firma, bir toprak hafriyatı işi ala
cağı zaman önceden bu hafriyat 3 metre mi, 5 metre 
mi, 10 metre mi diye, ona göre şevini alıp o hafriyatı 
yapmak zorundadır ve idare de buna bu şekilde şevi 
yaptırmak zorundadır; «Yok efendim üstüvane şek
linde, koni şeklinde alacakmış da almamış, paso gel
miş, kapatmış kömürün üzerini; bu yüzden ihtilaf ol
muş ve bu ihtilafı halletmek için o pasonun parasını 
ve tekrar da 194 lira olan metremikap paso hafriyat 
fiyatını 540 liraya verdik» diye de burada bir övünç 
vesilesi olarak söylediler, 

Maalesef Türkiyemizde bu dekapaj işleri çıktığın
dan beri, TıKİ'nin dışarıdaki mafia ile elbirliği neti
cesi çok kötü tezgâhlar tezgâhlanmış. Sayın (bakanımız, 
siz bunları bilin de ona göre tedbirinizi alın istiyoruz. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Lütfen bana .bildirin, 
yardımcı olun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU ı(Devamla) — Bir baş
ka konu da, bir Kuzey ve Güney Panosunda Barsa 
firmasına makine alması için 350 milyon Türk Lirası 
avans verilebiliyor. Halbuki devletin TıKİ'si var ve 
onun da emanet çalışan ekipleri var, makineleri 
TKİ'İye getir, bu işi o yapsın; ondan sonra da bu 
tezıgâhlamalar dönmesin. Şimdi diyeceksiniz ki, «Biz 
özel sektörcüyüz.» Evet ona da verin, ihale edin 
ama; ekipmanı olan, makinesi olan (firmalara verin. 
Devletin, milletim işini de böyle rezil hale sokturtma-
yın. Söyleyeceklerim bundan ibaret. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
7. •— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'my 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi. 
arasında cereyan eden olaylara ilişkin Başbakandan 
sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun 
cevabı(6/232) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Kıbrıs sorunu ile ilgili 
İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın sözlü 
sorusu yer almaktadır. 

Sayın Durmuş Fikri Sağlar?,. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan Sayın Turgut özal 

tarafından sözlü cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

O, Fikri' Sağlar 
İçel Milletvekili 

1. Kapalı kapılar ardında sürdürülen ve uzunca 
bir süredir Türk kamuoyundan ve parlamentodan sak
lanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum kesimi 
arasında cereyan eden olayların gerçek yüzünü açık
lar mısınız? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALBFOĞLU — 

Sayın Başkan, 7 ve 8 inci sırada yer alan sözlü soru
lar bakanlığımla ilgiılidir. Müsaade ederseniz iki suale 
birlikte cevap vermek istiyorum. 
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IBAŞKAN — Usul bakımından mümkün değil; 
soruları teker, teker cevaplandırmamız lazım efendim, 

Buyurun efendim. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın 'Başkan, değerli milletvekilleri; biraz önce söz 
alarak Kıbrıs konusunda bilgi vermek ve görüşleri
mizi arz etmek üzere huzurunuza çıkmıştım. O iza
hatımla zannediyorum ki, zihinlerde hâsıl olabilecek 
bazı sualleri de cevaplandırmış oldum. 

Şimdi, yine Kıbrıs konusunda İçel Milletvekili Sa
yın Durmuş EJikri Sağlar, bir sual sormuş bulunuyor
lar. Ona, deminki izahatıma ilave alarak şu husus
ları arz etmek işitiyorum: 

Sayın Sağlar, Kıbrıs konusunda cereyan eden mü
zakerelerin gerçek mahiyetinin ne olduğunu sormakta
dırlar. Az önce belirttiğim gibi, bu görüşmeler Bir
leşmiş Milletler Genel Sekreterlinin iyi niyet görevi 
çerçevesinde yapılmış ve onun koyduğu gizlilik ku
ralı dahilinde cereyan etmiştir. 

Zirve toplantısı neticesinde ortaya çıkan ve yüksek 
malumlarınız olan bu durum, şimdi Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti tarafından dikkatle değerlendiM-
mekteddr. 

Saygılarımla arz ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sağlar, açıklayacağınız bir husus var mı 

efendim? 
DURMUŞ FİKRt SAĞLAR (İçel) — Evet efen

dim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağlar, 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Bakanımız gündem 
dışı konuşması ve şimdi de sorduğum soruya verdiği 
cevaplar için teşekkür ederim öncelikle, 

Yalnız, şunu hatırlatmak isterim : 1974 yılında 
Kıbrıs'ta soydaşlarımız öldürülürken, bu parlamento, 
Türk halkını, o soydaşlarımızı kurtarmak için savaş 
karan almıştır ve Türk halkı canını, kanını oradaki 
soydaşlarımızı kurtarmak için vermiştir. 

Şimdi, Kıbrıs konusunda sayın bakanın ilave et
tiği; «Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin aldığı 
gizlilik ilkesi kararı ve bizim de o gizlüik ilkesine uy
duğumuzdan dolayı bilgi vermekten sarfı nazar et
tim» dediği olaya gelince : 

Sayın milletvekilleri, 1974te kanını, canını veren 
Türk hakinin parlamentosu olan bu parlamentodan, 
bu yüce çatı altında bulunan siz sayın milletvekille
rinden, böyle bir konuda, son derece hassas bir ko
nuda Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin gizlilik 

ilkesine uyarak bizden işin gerçeğinin, aslının sak
laması son derece üzücü bir olaydır. 

Sayın iktidar partisi milletvekilleri; öyle zanne
diyorum ki, sizler de konunun enine boyuna tartışıl
dığı ilk yer olarak bu Meclisi gördünüz, öyle zanne
diyorum ki, sizlerin grubunuzda Kıbrıs konusu gün
deme gelmedi. Bunu şundan anlıyorum; Sayın Başba
kan geçenlerde bir demeç verdi : «Kıbrıs konusu ka
palı kapılar ardında konuşuluyor, ben de pek fazla 
şey bilmiyorum.» Bu, Türk Milleti için, bu parlamen
to için, bu hükümet için son derece üzücüdür. 

Kıbrıslılar Kıbrıs'ta yürüyorlar, Türk halkı, ka
nını canını veren Türk halkı, hiçbir şey bilmiyor. Bu 
arada sayın bakan «Bu akıl işidir, yetenek işidir» di
yor, yüce Meclisten de konuyu kaçırıyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Kaçan 
bir şey yok. 

DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (Devamla) — Şayet 
konuyu enine boyuna Mecliste görüşmezsek, «İş biti
rici» unvanını alan hükümet Kıbrıs'ın işini bitirdiği 
zaman, akabinde akacak kanların tek sorumlusu ola
caktır. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Geç kalınacak. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kıb-

rısta barışı sağlamak için verileceği iddia edilen tavize 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlunun cevabı (6/243) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Kıbrıs'ta barışı sağlamak için veri
leceği iddia edilen tavize ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meçlisi Başkanlığına 

. Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut özal 
tarafından sözlü cevaplandırılmasını saygılarımla arz 
ederim. 

Cüneyt Canver 
• Adana 

1. Kıbrıs'ta barışı sağlamak için taviz verileceği 
Kıbrıs Cumhurbaşkanı tarafından da açıklanmıştır. 
Verilecek tavizin boyutları nedir? 

2. Bu kadar uzun süren «Kıbrıs Türktür, Türk 
olacaktır» mücadelesine, kaybedilen maddî ve mane
vî değerlere rağmen bu tavize bugün neden gerek gö-

. rülmüştürl 
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3. Sağlanmak istenen barışın bedeli ne olacak
tır? Bu bedeli ödemeden önce konuyu Türkiye Büyük 
Millet Meclisinde tartışmayı düşünmekte misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Millet
vekili Sayın Canver, Kıbrıs meselesine getirilmesine ça
lışılan çözümle ilgili olarak sağlanmak istenen barı
şın bedelinin ne olacağını sormakta ve bu konuda en
dişe izhar buyurmaktadır. 

Deminki izahatıma ilaveten şunu söylemek iste
rim : Kıbrıs Türk Toplumunun temel hak ve men-
faatlarını teminat altına almayacak bir çözüm yolu
nun kabulü mümkün değildir. Teyiden arz edeyim ki, 
Kıbrıs Türklerinin ve Türkiye'nin kabul edebileceği 
çözümü, Türkiye'nin fiilî ve müessir garantisi dışın
da tasavvur etmek sözkonusu olamaz. 

Saygılarımla arz ediyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Canver, açıklayacağınız bir husus?.. 
Buyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sayın bakana üçüncü kez ver
dikleri izahattan dolayı teşekkür ederim. 

Şöyle bir açıklama getirmek istiyorum : Çocuk 
idik, küçük idik, hatırlıyorum, rahmetli bir büyüğü
müzün Kıbrıs konusunda; «Bana çizmelerimi giydir
mesinler» dediğini. O günleri hatırlıyorum. O gün
ler geçti, 1974 yılına geldik. 1974 yılım da daha bi
linçli biçimde hatırlıyorum. Türk Bayraklı bir gemi
nin daima fonda gösterildiği, Kıbrıs Savaşının ilgiyle 
izlenildiği ve o dönemde Meclisin tüm birliğiyle bir
likte savaşa karar vermesi ve bu savaşın, bu galibi
yetin de Meclise ve dolayısıyla Türk Ordusuna ait 
olduğunu hepimiz yaşadık, gördük. 

Aslında hükümetten ayrı düştüğümüz kanaatinde 
değilim. Hükümetin de Kıbrıs'ı herhangi bir biçimde 
feda etmek isteyeceği kanaatinde de değilim; buna 
inanmak isterim. Ancak, 3 üncü kez sayın bakanı kür
süye getirerek bu konuyu pekiştirmiş olduk; yani Kıb
rıs'ta neler olup bittiğini anlamaya çalıştık., Gerçi bi
raz geç oldu ama; yani bu anlaşma sağlansa idi, sayın 
bakan kürsüye 'gelip bize, geçmiş olsun, diyecekti. 
Kıbrıs'ı verdik mi acaba diye biz kuşku içinde kala
caktık. En azından bu bizim için bir başlangıçtır. 
Böylesine önemli konuları Mecliste tartışalım, karın
ca kararınca biz de fikirlerimizi söyleyelim ve oybir
liğiyle bir bütünlük içinde bir karar çıksın; bu karar 
da bizim ve bu Meclisin gururu olsun. Başkaca hiçbir 
amacımız ve art niyetimiz olamaz ve yoktur. 
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Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış-
| 1ar) 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 

Sûru cevaplandırılmıştır. 
9 uncu sıradaki soruya geçiyoruz. 

i 9. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er-
i zurum depremi nedeniyle bazı memurlara Afet Fo-
I nundan usulsüz fazla mesai ödendiği iddiasına ilişkin 

Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü »soru önergesi 
(6/244) 

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
10 uncu sıradaki soruya geçiyoruz. 
10. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 

Erzurum İlindeki kömür sıkıntısına ilişkin sözlü soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in 
cevabı (6/245) 

BAŞKAN — Sayın Akay?.. Buradalar. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum'da yayınlanan Hür Söz Gazetesinin 

31.12.1984 tarihli nüshasında «Vatandaş soğuktan kı
rılıyor» (Kömür sıkıntısı had safhaya ulaştı) başlıklı 
yazısına istinaden aşağıdaki sözlü sorularımın Sayın 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam Sudi Türel tara
fından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ebubekir Akay 
Erzurum Milletvekili 

1. Erzurum'da ilk defa bu yıl özel sektörün kö
mür satışı yasaklanması nedeniyle vatandaşların kö
mür sıkıntısından kıvrandığı ve kaloriferlerin soğuk
tan patladığı gibi binlerce vatandaşın eksi 20 derece 
altında kömür tevzi kapılarında haftalarca soğuktan 
titrediğini biliyor musunuz? 

2. 1984-1985 kış sezonu için Erzurum'a ne ka
dar kömür tahsis edildi ve mevcut bir kantar ve bir 
yükleyici ile vatandaşa ne kadar tevzi edildi? 

3. Kantar ve yükleyici sayısı neden artırılmıyor? 
4. Çeşitli skandal ve yolsuzluklara adı karışan ve 

mahallî basında günlerce adından bahsedilen DLt Mü
essese Müdürü «Stoklardaki kömürü kullanıp üretimi 
artırıyorum» iddiaları ile otel, işyerleri ve kaloriferli 

! daireleri kömürsüz bıraktığı aşikâr iken, iş bilmeyen 
ı ve iş bitirmeyen bu şahıs daha ne zamana kadar mü-

I dürlük görevinde tutulacak? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDt TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli ar
kadaşlar; vatandaşlarımızın soğuktan titremesi, Sayın 
Akay kadar bizim de vicdanımızı sızlatan bir olaydır 
ama, mesele kendisinin iddia ettiği gibi değildir. Bir 
mahallî gazetenin yazısı üzerine, gayet dramatik bir 
tarzda yazdığı ve sorduğu sualleri kendisi için bir ta
lihsizlik telakki ediyorum. 

Şimdi, Erzurum'un kömür durumunu arz edece
ğim : Erzurum'a 14.1.1984 tarihinde 88 181 ton kö
mür gitmiştir. 14.1.1985 tarihinde ise 102 893 ton; ya
ni yüzde 16 fazlasıyla kömür gitmiştir. Arzu ederler
se, kalem kalem bu kömürleri söyleyebilirim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Erzu
rum'a tahsis ne kadar? 

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Sayın Nalbantoğlu, bu
gün eğer bunun aksini ispat ederseniz... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hayır 
efendim, tahsis ne kadar, diye sordum. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Erzurum'un tahsisi 150 
bin tondu, biz bunu 170 bin tona çıkardık. 

Şimdi, bugün saat 14.00'te Sayın Erzurum Vali Ve
kilinden (Erzurum Valisi İtalyadaymış) aldığım bilgi
leri de sunuyorum : Erzurum'da kömür isteyen hiçbir 
kimseye, «Kömür yok» denmemektedir; bu bir. 10 bin 
ton. kok kömürü depoda durmaktadır. 200 ila 300 ton 
arasında linyit kömürü mevcuttur. 

EBUBEKİR AKAY (Erzurum) — Tahsisin hangi 
tarihlerde Erzurum'a getirildiğini beyan eder misiniz? 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Her gün Erzurum'a Bal-
kaya'dan 100 ila 110 ton, Sütkans'tan 50 ton, Başka
le'den de 60 ton kömür gelmektedir. 

Ayrıca siz Erzurumlu olduğunuz için bilirsiniz, Er
zurum'daki briket fabrikasının yıllık kapasitesi 22 bin 
ton iken, şu ana kadar 28 bin ton üretim yapılmıştır; 
bu 32 bin tona ulaşacaktır. 

Bunlara ilaveten, dünden itibaren İskenderun de
mir-çelik limanında boşaltılmaya başlanan ithal kö
müründen 30 bin ton daha Erzurum'a gönderilecek
tir. 

Erzurum ve diğer Doğu illerimize bu sene geçen 
senelerden çok daha fazla kömür sevk edilmiştir. Yal
nız, «Kömür, yok» diye bağırışlarının sebebini mü
saade ederseniz arz etmek istiyorum. 
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Bugüne kadar Doğuda Şırnak kömürünün yakıl
ması ve onun kullanılması itiyat haline getirilmiştir; 
kolay yanan ve isi olmayan bir kömürdür. 

PAŞA SARIOOLU (Ağrı) — Fiyatı da uygundu 
Sayın Bakan. 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Devamla) — Fiyatı bu sene pek uy
gun değil. Tabiî fiyatının da diğer kok kömürüne nis
peten uygun olması doğrudur; ama kok kömürünün, 
biliyorsunuz ki, kalorisi linyit kömürünün 2 mislidir, 
oradaki satış fiyatı olarak daima linyit kömürünün 2 
misli fiyatla kok kömürü satılmaktadır; yani kok ile 
linyit arasında fiyat bakımından bir fark yoktur. 

Şırnak kömürünün mevcut olmaması dolayısıyla 
«Kömür yok» denmektedir. Mesela Diyarbakır'da, her 
gün takip ediyorum, yedi - sekiz bin ton şu anda kö
mür mevcuttur; fakat Şırnak kömürü yoktur. Şırnak 
kömürü 500 ton, 800 ton veya bin ton haftada bir 
gidebilmektedir. Çünkü, oradaki üretim 1 200 tondur; 
biraz evvel arz ettiğim gibi, TKİ tarafından günde 
1 200 ton kömür üretilmektedir. O Şırnak kömürünü 
bulamadıkları için, «Kömür yok» denmektedir. Yok
sa, kömür mevcuttur ve bunun tedbiri de alınmıştır. 
1 ay içerisinde 289 bin ton ithal kömürü Doğuya 
sevk edilecektir. Korkarım ki, o kömürleri de belki 
satamayacağız. Çünkü vatandaş diğer kömürlerden ih
tiyacını temin etmektedir; ama biz üzerimize düşen 
görevi yapmanın gayreti içerisindeyiz. 

Ayrıca, TKİ Genel Müdürlüğüne Erzurum'da ikin
ci bir depo yeri açılması için emir verilmiştir. Bu, bu 
soruyla ilgili değildir. Halen Doğuda 6 tane depo var
dır, bundan 1 hafta önce bunun 16 taneye çıkartıl
ması için gerekli emri vermiştim ve bu arada arz ede
yim, Ankara'ya da 750 bin tonluk bir depo yapılması 
için emir verdik. İnşallah gelecek sene, yeni çıkaraca
ğımız maden kanunundan da istifade etmek suretiyle 
•bakkaldan ekmek alır gibi vatandaş isterse gidip kö
mürünü günlük olarak alabilme imkânına kavuşacak
tır; gayretlerimiz bu yöndedir. 

Bu arada, bunu yüce Meclise arz etmek imkânını 
bana bahşeden arkadaşımıza teşekkür eder, hepinize 
saygılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Akay, ilave edeceğiniz bir husus var mı 

efendim? 
EBUBEKİR AKAY (Erzurum) — Var efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
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EBUBEKİR AKAY (Erzurum) — Sayın Başkan, 
yüce Meclisin çok değerli milletvekilleri; sayın baka
nımızın kömür mevzuunda vermiş oldukları izahata 
hepinizin huzurunda teşekkür ederim. 

Ancak sayın bakanımız, mahallî gazetenin açıkla
masına değinerek bir talihsizlik eseri olarak benim bu 
sözlü soruyu dile getirdiğimi açıkladılar. Acaba sayın 
valimiz yahut da vali vekilimiz, böyle yersiz bir yazı 
yazılmışsa tekzip ettiler mi? Yahut da sayın bakanlı
ğımızca böyle bir tekzip var mı? Bu bir. 

Bir de, sayın bakanımızdan şu hususu öğrenmek 
istiyorum : Erzurum'da kış ocak ayında başlamıyor 
sayın bakanım. Ekim, kasım, aralık ayları eksi 20' 
nin altındadır efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Genel Kurula hitap 
edin. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Geçen yıllarda da öyle 
idi. 

EBUBEKİR AKAY (Devamla) — Müsaade bu
yurun. Geçen yıllarda da evet öyle idi; fakat serbest 
kömür tevzii vardı, özel sektörün getirdiği kömürle 
Erzurum kömür sıkıntısı çekmiyordu. 

Şimdi sayın bakanımızın açıkladığı bir durum var: 
Sayın vali vekilimizden telefon ile öğrenmişler; şu an
da Erzurum'un kömür sıkıntısı olmadığını, depoda da 
10 bin tonun üzerinde kömür olduğunu açıklıyorlar. 
12 nci ayda ben Erzurum'da idim; iktidara mensup 
sayın milletvekili arkadaşlarım da Erzurum'da idiler. 
Vatandaş kömür deposunun önünde sabahın saat 
06.00'sından, akşamın 18.00'ine kadar uzun kuyruk
lar oluşturuyor; «Halimiz ne olacak?» diye sızlanıyor
du. Derece eksi 20, eksi 35 idi. Burada işi lütfen oldu 
bittiye getirmeyelim. Burası Doğu Bölgesi; Doğu ille
rine lütfen eğilelim. Ocak ayında şu kadar kömür gön
derildi demekle bunu geçiştirmiş olamayız 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDİ TÜREL (Antalya) — Rakam veriyoruz karde
şim, başka ne yapalım? 

EBUBEKİR AKAY (Devamla) — Rakamı soru
yorum sayın bakanımızdan; hangi tarihlerde Erzu
rum'a kömür gönderildi?.. 

BAŞKAN — Sayın konuşmacı, 1 dakika efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, bu karşılıklı konuşma bu Mec
liste âdeta kurumlaşmaktadır, bir nevi müessese ha
line gelmektedir. Lütfen bunu dikkatinize sunuyorum; 
bunu yapmayalım efendim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın bakanı ma
kamında ziyaret etseydin bu rakamları oradan da ala
bilirdin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim; şimdi söylediği
mizi ihlal ediyorsunuz hemen. 

Lütfen, devam edin. 
EBUBEKİR AKAY (Devamla) — Sayın millet

vekilleri, diğer taraftan, bugün hepinizin malumu ol
duğu üzere, Erzurum 200 bin nüfusun üzerine çıkmış
tır; fakat hâlâ kömür tevzi depolarında 1 yükleyici, 
1 kantar mevcuttur. 1 yükleyici ve 1 kantarla bu böl
genin kömür ihtiyacının anında vatandaşa ulaşacağı
nı tahmin etmiyorum. 

Zaten vatandaşın bu geçim sıkıntısı, bu zamlar kar
şısında sırtından, boğazından artırdığı parayla kö
mür alabilmek için kömür deposu kapılarında bekle
mesi de maalesef üzücü bir durumdur; ama ocak ayın
dan sonra, «Şimdiye kadar ölen ölür, kalan sağlar 
bizimdir» diyorsa, sayın bakana teşekkür eder, hepi
nizi saygıyla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. 

/ / . — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'in, 
İran'da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 
vatandaşlarımızın tedavilerine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

(BAŞKAN — Kİ imdi sıradaki soru, Tüzüğümüz 
hüktaıü gereğince ertelenmiştir. 

12 nci sıra'daki soruya geçiyoruz. 

12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Dışişleri Bakanlığının daveti üzerine ülkemize geldiği 
iddia edilen Amerika 5 inci Kanal Televizyon ya
pımcısı ile mihmandarı için yapılan masraflara ilişkin 
sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun 
cevabı (6/247) 

BAŞKAN — Sayın Batumlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
iSoru önergesini okutuyorum : 

Türküye Büyük MİM MeclM Sayın Başkanlığına 
Aşağıida yazılı sorumun Dışişleri Bakanı Sayın 

Vah'it Haîefbğlu tarafından sözlü olarak cevaplandı
rılması hususunun 'teminini yüksek makamlarına arz 
öderim* 

Saygılarımla* 
Sabit Batumlu 

îstaribul 
1984 yılı Aralık ayı son haftasında Dışişleri Ba

kanlığının davetlisi olarak Amerikandan 5 inci kanal 
TV yapımcısı Sayın ıMartnı Aberid ve yanında mih-
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mandar Dr. Ata Erim Türkiye'ye davet edilmişler 
m'idir? Ve yine bu arada Dr. Ata Erim'in annesi Es
ma Erim öhmış ıriüdür ve cenazenin Türkiye'ye 
getirilmesi için Dr. Ata Erim Amerika'ya dönüp ce
nazeyi getirmiş midir? Bütün yapılan bu masraflar na
sıl ve hangi tahsisattan ödenmiştir ve miktarı ne ka
dardır? 

YÜce Meclis kürsüsünden açıklanmasını önemle 
istirham ederim. 

IBAIŞKIAN — Buyurunuz Sayın Bakan. 
DISİŞLBRIİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Sa'bit Baturcılu'nun, ahiren ülkemizi zi
yaret eden Amerikalı Profesör Mardin Abend'e refa
kat eden Dr. Ata Erim ile ilgili sorusunu cevaplan
dırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Profesör Martin Abend Türkiye'ye, İstanbul Üni
versitesi tarafından davet edilmiştir. 

Dr. Ata Erimdin daveti gibi bir husus ise bahis 
konusu değildir. 

Dr. Ata Erim'in Profesör Abend'e refakati, adı 
geçenin bir ara başkanlığını yaptığı Amerikan Der
nekleri Federaşyonunca önerilmiş ve Dr. Erim, fede
rasyonun sağladığı imkânlarla Türkiye'ye gelmiştir. 

iDr. Erimdin, ziyaret sırasında vefat eden annesinin 
cenazesini yurda getirmek üzere Amerika'ya gidip gel
mesi tamamen şahsî bir konudur. 

Bu izahatımdan da anlaşılacağı gibi, Dr. Erim için 
ne bakanlığım, ne de başka bir kuruluşumuzca mas
rafta bulunulmuş değildir. 

Saygılarımla arz ediyorum, (ANAP sıralarından al
kışlar) 

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

dim? 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Müsaadenizle 
efendim. 

'BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Batumlu. 
SABtfT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

muhterem milletvekilleri; Sayın Halefoğlu'na, soru
mu cevaplandırmak için buraya zahmet ettiklerinden 
ötürü teşekkür ederim. 

Çok muhterem milletvekilleri, Martin Abend bir 
Musevi vatandaştır. Amerika'da Newyorkta 5 inci 
Kanal Televizyon yapımcısıdır. Sayın Martin Abend, 
ben ve arkadaşlarımın yurt gezisinden sonra, 5 inci 
Kanal Televizyondan Türkiye'nin tanıtılmasını yap
mış bir Musevi vatandaştır. Televizyonda üç hafta 

müddetle yapmış olduğu yayından dolayı bu vatanda
şın, ben ve arkadaşlarım adına Türkiye'ye gelmesini 
biz istedik ve davet ettik. Ancak Newyork Başkon
solosu, bu daveti duyduktan sonra, Martin Abend'in 
Türkiye'ye gelmesini ve masrafların da tahsisatı mes
tureden karşılanmasını temin etmiştir arkadaşlar. 

Martin Abend'in refakatinde gelen Doktor Ata 
Erimin kardeşi Yılmaz Erim, Türkiye'den Amerika' 
ya eroin kaçakçısı olarak gitmiştir ve Amerika'dan 
da bu yüzden koyulmuştur. Newyork Başkonsolosu, 
Ata Erim'e bir radyo istasyonu kurdurmuş ve bunun 
masraflarını da halen şu anda tahsisatı mesitureden 
ödemektedir. " 

Ata Erim Türkiye'ye Martin Aberid'le beraber 
gelmiştir arkadaşlar. Arkasından annesinin ölümü ne
deniyle tekrar Amerika'ya dönmüş, anneslriin cenaze
sini alıp Türkiye'ye getirmiştir ve Türkiye'den tekrar 
Martin Abend'le beraber Amerika'ya dönmüştür. 

Yapmış olduğumuz yurt dışı seyahat dolayısıyla, 
Arap ülkeleri darılmasınlar, diye bizim iç/in çeşitli laf
lar söylendi, çeşitli sloganlar atıldı. Peki, bu Mu
sevi vatandaş nasıl gelmiştir, devlerin memuru olan 
başkonsolos bunu nasıl Türkiye'ye göndermiştir? Bu
nun buradan açıklanmasını istiyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — -Sayın bakan açıkladı 
onu, 

ISABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın bakan 
onu açıklamadı, 

ıBAŞKAN — Bir dakika Sayın Batumlu. 
'Şimdi efendim, bü sorularda-bir usul meselesi çı

kıyor. O da şu : Yazılı olarak sorulmuş soruları ba
kanlar cevaplandırıyor ve bunun için de bir incele- ' 
me ve çalışma yapıyorlar. Ş/imdi kürsHiden tekrar ye
ni sorular sorulduğu takdirde, bunun cevaplandırılma
sı hemen mümkün değil; ayrı soru konusu olabilir. 
'Sorduğunuz sorular üzerinde lütfen konuşun Sayın 
Batumlu^ 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Evet, sordu
ğum sorunun üzerinde konuşuyorum. 

'Şimdi, Sayın Martin Abend'in Türkiye'ye gelişin
de devletin hiçbir masraf yapmadığı, davetin İstan
bul ÜnkVers'iites'i tarafından yapıldığı söyleniyor. Lüt
fen bu davetin üniversite tarafından yapıldığını niçin 
sayın bakanımız getirip buradan açıklamadılar?.. 

Newyork BaskönSoloSunca, orada bu kadar açık
ça bilinen ve bundan önce çeşitli nedenlerle Ameri
ka'dan çıkarılmış olan bir kişinin kardeşi halen ora
da bir radyo istasyonunun başında bulunduruluyor ve 
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bu radyo istasyonuna da spikerlik yapmak üzere, bun
dan bir süre önce İzmir'de bir barda çalışan bir ha
nım ispi'ker olarak getiriliyor. Amerika'da çıkan bir 
gazetenin 14 Aralık tarihli kupüründe bu konu çıkın
ca, Amerikanda yaşayan vatandaşlar tarafından sıkış
tırıldıktan sonra bu hanım bu görevden ayrılıyor. 
İzmir'de bir gece pavyonunda çalışan bu hanım, ay
rıca Amerikandaki bir Atatürk okulunun başına da 
müdür olarak getiriliyor. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Bunun soru ile ne ala
kası var Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Ve bütün bun-

da-rı himaye eden, bütün ıbu usulsüz gelişmelere örnek 
ve ön ayak olan Newyork Başkonsolosu hakkında 
'bugüne kadar Sayın Dışişleri Bakanımız hangi işlem
leri yapmıştır? 

AmerikaMak'i basın mensubu arkadaşlarımız tara
fından Sayın Dışişleri Bakanına Nevvyorkta bulundu
ğu süre içerisinde üç - beş sayfalık çeşitli teleks ve 
telgraflar çekilmiştir. Kendileri bunlara ve bu suçla
malarla ilgili soruların hiçbir tanesine cevap verme
miştir. 'Basındaki arkadaşlarımız, ellerindeki doküman
lar ile öyle kalmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, toparlayın efen'dim. 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Bağlıyorum. 
Bir konuyu daha vurgulayacağım... 
BAŞKAN — Sorularınız üzerinde efendim, lüt-

fen4 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Evet efendim. 
Halen yine Nevvyorktak'i. Başkonsolosun himaye

sinde Türkevi'nin hizmetini görmek üzere görevlen
dirilen CİA'nın adamı bir homoseksüele 650 bin do
lar yıllık bir para verilmektedir. Bundan da mı ha
beri yoktur Sayın Dışişleri Bakanımızın?... Oradaki 
'başkonsolosun bu kadar sorumsuzca bir görev yaptı
ğından Sayın Dışişleri Bakanımızın neden haberi yok
tur? 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, lütfen toparlayın 
efendim-

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, ce
vaplar hakkında konuşsun sayın hatip. 

BAŞKAN — Lütfen... 
SABİT BATUMLU (Devamla) — Sayın Dışişleri 

Bakanımız kabul ettiği takdirde bütün bu doküman-
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lan kend'îs'ine bir dosya olarak vereceğim. Lütfen ne
ticesini ikinci kez bu kürsüden yüce Meclise açtkla-
'sınlaı\ 

Saygılarımla* 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU — 

Söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Bakana 70 inci madde gereğin

ce söz veriyorum; buyurun. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOÖLU — 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; demin de hatır
lattığınız gibi, sözlü soru müessesesine saygılı olalım 
ve sorulan suallere cevap verildikten sonra bu çerçe
veyi aşan yeni sorular ek sorular soracaksak bunları 
da ayrı sözlü soru önergeleri yapalım ve cevaplarını 
bekleyelim, 

Şimdi müsaade ederseniz Sayın Batumlu'nun söz
lü sorusunu aynen okuyacağım : 

«41984 yılı Aralık ayı son haftasında Dışişleri Ba
kanlığının davetlisi olarak Amerika'dan 5 inci Kanal 
TV yapımcısı Sayın Martin Abend ve yanında mih
mandar Doktor Ata Erim Türkiye'ye davet edilmiş
ler midir? Ve yine bu arada Doktor Ata Erimin 
annesi Esma Erim ölmüş müdür ve cenazenin Tür
kiye Ve getirilmesi iç'in Doktor Ata Erim Amerika'ya 
'dönüp cenazeyi getirmiş midir?/ Bütün yapılan bu 
masraflar nasıl ve hangi tahsisattan ödenmiştir ve 
miktarı ne kadardır? 

Vüce Meclis kürsüsünden açıklanmasını...» 
Şimdi benim cevaplarımı da arz ediyorum yeni

den : 
Profesör MaMn Aben'd TürkiyeVe İstanbul Üni

versitesi tarafından davet edilmiştir. 
Doktor Ata Erim'in daveti gibi b'ir husus ise ba

his konusu değildir. 

Doktor Ata Erim'in Profesör Abend'e refakati, adı 
geçenin bir ara başkanlığını yaptığı Amerikan Der
nekleri Federasyonunca önerilmiş ve Doktor Erim 
federasyonun sağladığı imkânlarla Türkiye'ye gelmiş
tir* 

Doktor Erim'in, ziyaret sırasında vefat eden anne
sinin cenazesini yurda getirmek üzere Amerika'ya gi
dip gelmesi tamamen şahsî bir konudur. 

Bütün bu izahatımdan da anlaşılacağı üzere, Dok
tor Erim için ne bakanlığım, ne de başka bir kuru-
luşumuzca masrafta bulunulmuş değildir. 
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Bir kere daha saygılarımla yüce Meclise arz edi
yorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Değerli milletvekilleri, gerçekten soru müessesesi 

Tüzüğümüzde çök açık - seçik tanımlanmıştır. Buna 
hem soru sorarken, hem cevap verirken dikkat etme-

vm. 
1. —r Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175,176,177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (1) 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu Of624) (S. Sayısı : 
235) (2) 

BAŞKİAN — Sayın milletvekilleri, gündemimizin, 
«Kanun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Ge-

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

Boğaz Köprüsü kâr ortaklığı hisse senetlerine ilişkin 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/292) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanınım Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafımdan yazılı olarak yanıt verilmesine aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nal'bantoğlu 

^ • Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Boğaz Köprüsü kâr ortaklığı hisse senet
lerinden ilk parti olarak satılan 10 milyar liralık his
se senedi hangi illerde ve ne miktar satılmıştır?. 

Soru 2. Bu hisse senetlerinden gönderilmemiş il- • 
ler hangileridir?. 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28.6.1984 tarihli 85 
inci Birleşim Tutanağına; 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı 
Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim tu
tanağına eklidir. 

(2) 235 S. Sayılı Basmayazı 16.1.1985 tarihli 54 
üncü Birleşim tutanağına eklidir. 

miz lazım geldiğini bir defa daha dikkatlerinize su
nuyorum efendim, 

'NİHAT AKFAK. (Sakarya) — Konuyla alakası 
olmayan şeylerle kürsü işgal ediliyor. 

'BAŞKAN — Söylenmiştir efendim, teşekkür ede
rim* 

len Diğer işler» kısmının 1 inci sırasında yer alan 
kanun teklifi ile 2 nci sırasında yer alan kanun tasa
rısının komisyonca geri alınan maddeleri henüz ko
misyondan gelmediğinden görüşmelerini yapamıyoruz. 

iBu nedenle, gündemimizde bugün için görüşüle
cek başka bir konu kalmamıştır, 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 23 
Ocak 1985 Çarşamba günü saat lS.OD'fce toplanmak 
üzere birlerimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.30 

Soru 3. Bu hisse senetlerinden satışı yapılan il
lerin, hisse senetlerinden gönderilmeyenler ile ne gibi 
ayrıcalığı vardır?. 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Ankara 
ÖKA : 310000/460 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 10.1.1985 gün ve 7/292-2434/09487 saydı 
emirleri. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan soruknuş olup, Başkanlığınızca, Başbakanlık 
(Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı İdaresi Başkanlığı) 
ve Bakanlığımca cevaplandırılması istenilen, Boğaz
içi Köprüsü gelir ortaklığı senetleri ile ilgili soruların 
cevapları aşağıda arz olunmuştur. 

1. 'Boğaziçi Köprüsü gelir ortaklığı senetlerinin 
hangi illerden ve ne miktar satıldığı ekli listede gös
terilmiştir. 

2. Gelir ortaklığı senetlerinin gönderilmediği il 
bulunmamaktadır. 

Arz ederim." 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERtYLE KOMİSYONLARDAN ÇELEN DÎĞER İŞLER 

» • » • < — • • -

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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BOĞAZİÇİ KÖPRÜSÜ GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİNİN YURT SATHINDA İLÇELER BAZINDA 
SATIŞ DURUMU 

Şube İsmi Satılan 

Acıpayam 
Adana 

« Adliye 
« Cemalpaşa 
« Bsüciis'tasyon 
« Kalekapısı 
« Köprübaşı 
« KıurulkÖprü 
« Reşatbey 
« Saydam 
« Yağöaımi 

Adapazarı 
« Karaağaç 
« Sanayi Sitesi 
« Yenicami 

Adıyaman 
Afşin 
Afyon 

Ağrı 
Ahmetli 
Akçaa'bait 
Akçadağ 
Akçakoca 
Akdağmadeni 
Akhisar 

Aksaray-(Niğde) 
Akseki 
Akşehir 
Akşehir Sanayi 
Akyazı 
Alaca 
Alaçam 

Alanya 
Alaplı 
Ailaşdhir 
Aliağa 
AltınıoVa 
Amasra 
Amıaisya 
Anamur 
Ankara 

« Abidinpaşa 
« Akay 

Şube ismi Satılan 

1.000.000 
166.750.000 

18.000.000 
11.000.000 
11.000.000 
9.00O.0C0 

21.300.000 
11.000.000 
20.000.000 
24.000.000 
21.000.000 
65 200.000 

1.000.000 
11.300.000 
3.000.000 
1.000,000 
'1.000.000 

20.000,000 

500.000 
500.000 

2.200.000 
500.000 

'500,000 
2.000.000 
8.000.000 

10.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
1.000.000 
ı.ooo.ooo 

500.000 
1,000.000 
5.000.000 

500.000 
11.000.000 
5.000.000 

1.250.000 
500.000 

10.000.000 
1.000.000 

666.950.000 
7.000.000 

5«.500;000 

Anlkara - Akltepe 
« Altındağ 
« Anaifartalajr 
« Aş'ağıaynancı 
« Aydınhkevler 
« Bahçelievler 
« (Ba%at 
« Başlkenlt 
« Beşeivler 
« Bülbülderesi 
« Cebeci 

« Çankaya 
Çıkrıkçılar 
Demetevler 
Dışkapı 
(Dikimevi 
Dikmen 
Emek 

Etlik 
Farabi 
Gaziımahallesi 
Gaziosmanpaşa 
Gülveren 
Güvenevler 
Hamamönü 
Haslköy 
Hisaryolu 
Hoşdere 
lînceısu 
İskitler 
İtfaiye Meydanı 
Karşıyaka 
Kavaklar - önder 

Kavaklıdere 
Kayaş 
Keçiören 
Kızılay 

Küçükesat 
Küçtilfcevleır 
Maltepe 
M'amalk 
Meşrutiyet 
M'Mıaıflpiaşa 

1.000.000 
1.000.000 

32.000.000 
10.000.000 
65.000.000 
10.000.000 
2.500.000 

100.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
10.000.000 

48.050.000 
20.000.000 

6.000.000 
10.000.000 
10.000.000 
3.650.000 

10.000.000 

14.450.000 
10.000.000 
2.500.000 

14.550.000 
1.000.000 

10.000.000 
10.000.000 

1.000.000 
4.000.000 

20.400.000 
39.550.000 
14.650.000 
16.000.000 
6.000.000 
1.000.000 

40.000.000 
1.000.000 
6.000.000 

40.000.000 

5.000.000 
5.000.000 

10.000.000 
1.000.000 

60.000.000 
20.000.000 
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Şube İsmi 

Ankara - Necatibey 
Nenehatun 
Samartpazart 
Seyfidemirsoy Mah. 
Seyratfbağları 
Siteler 
Topralklık 
Toptancmali 
Yenimahalle 
Yenişehir 
Yeşiltepe 
Yukarıayrancı 
Antakya 

« Uzunçarşı 
Antalya 

« Sanayi 
Araç 
Araklı 
Arapkir 
Ardahan 
Ardanuç 
Ardeşen 
Argıncık 
Arhavi 
Arsin 
Artvin 
Aşkale 
Atça 
Avanos 
Ayancık 
Ayaş 
Aydın 

« Sanayi 
Ayvacık 
Ayvalık 
Babadağ 
Babaeski 
Bafra 
Bağarası 
Bağyurdu 
Bahçe 
Bâlâ 
Balıkesir 
« Sanayiçarşrsı 

Balya 
Banaz 
Bandırma 

Satılan 

15.000.000 
11.000.000 
5.000.000 
9.000.000 
1.000.000 

50.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

10.000.000 
182.950.000 
20.600.000 
22.800.000 
20.000.000 
1.000.000 

48.000.000 
1.000.000 

500.000 
20.500.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

9.000.000 
500.000 
500.000 

3.000.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 

10.000.000 
1.000.000 

20.000.000: 
500.000 

1.000.000 
13.000.000 
1.000.0001 
'1.000.000 
8.100.000 
5.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

30.500.000 
8.500.000 
2.000.000 

500.000 
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| Şube İsmi 

Bartın 
Baıfcmajı 
Bayburt 
Bayındır 
Bayramiç 
Bekilli 
Bergama 
Besni 
Beşikdüzü 
Beydağ 
Beypazarı 
Beyşehir 
Biga 
Bigadiç 
Bilecik 
Bingöl 
Birecik 
Bismil 
Bitlis 
Bodrum 
Boğazlıyan 
Bolu 
Bolvadin 
Bor 
Borçka 
Boyabat 
Bozdoğan 
Bozkır 
Bozüyük 
Bucak 
Bulancak 
Buldan 
Burdur 
Burhaniye 
Bursa 

« Altıparmak 
« Çekirge 
« Fevztfçakmak 
« H a l 
« Kovukçmar 
« Santralgaraj 
« Setbâşı 
« Yeniyol 
« Yıldırım 

Bünyan 
Büyükçekmeçe 

30.000.000 »Ceyhan 
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Satılan 

3.000.000 
5.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

20.000.000 
2.000.000 

750.000 
500.000 

30.00.000 
1.000.000 

10.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 

10.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

2.000.000 
500.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

11.200.000 
10.000.000 
10.000.000 

233.000.000 
8.000.000 

10.000.000 
1.000.000 
4.500.000 
6.000.000 
4.000.000 

15.000.000 
10.000.000 
4.000.000 

500.000 
5.000.000 

15.000.000 
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Şube ismi Satılan 

Cide 
Cihanbeyli 
Cizre 
Cumaovası 
Çal 
Çan 
Çanakkale 
Çandır 
Çandın 
Çardak 
Çarşamba (Samsun) 
Çarşıbaşı 
Çatalağzı 
Çatalca 
Çay 
Çaycuma 
Çayeli 
Çayıralan 
Çayırlı 
Çayırova (Gebze) 
Çaykara 
Çerkeş 
Çerkezköy 
Çeşme 
Çırpı 

.Çifteler 
Çine 
•Çivril 
Çorlu 
Çorum 
Çubuk 
Çubukdağ 
Çumra 
Daday 
Dalaman 
Dalyan 
Darende 
Danca 
Değirmendere (İzmit) 
Demirci 
Demirköy 
Demirtaş 
Demre 
Denizli 

« Delikliçınar 

500.000 
750.000 
500CO0 

1.000.000 
1.000.000 

20.500.000 
10.000.000 

500.000 
5.000.000 
1.000.000 
3.200.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
3.500:000 
5.500.000 

500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
900.000 

1.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
10.000,000 
10.000.000 
5.000.000 
3.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

4.500.000 
500.000 

1.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

40.000.000 
11.000.000 
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Şube îsımi Satılan 

Denizli Sanayi 
Dereli 
Derince 
Derinlkuyu 
Develi 
Devrek 
Devrekani 
Dikili 
Dinar 
Divriği 
Diyarbakır 

« Melikahmet 
Doğanhisar 
Doğanşehir 
Doğubeyazıt 
Dörtyol 
Dursuribey 
Düzce 
Eceabat 
Edinç ik 
Edirne 
Edremit 
Eğridir 
Elâzığ 
Elbistan 
Elmadağ 
Elmalı 
Emet 
Emirdağ 
Erbaa 
Erciş 
Erdek 
Erdemli 
Ereğli/Karadeniz 
Ereğli/Konya 
Erenler 
Ergani 
Ermenek 
Brituğruıl'gazi 
Erzincan 
Erzurum 

« Lalapaşa 

1.000.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 

2.500.000 
9.500.000 

500.000 
3.000.000 
5.000.000 
1.000.000 
9.000.000 
4.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
15.000.000 

500.000 
1.000.000 

10.000.000 
15.000.000 

1.000.000 
20.000.000 
5.000.000 
2.850.000 
1.000.000 

500.000 
6.500.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
550.000 

12.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
*• 500.000 

5.500.000 
29.000.000 
31.100.000 
2.500.000 

« Taşmağazalar 3.300.000 
Eskipazar 250.000 
Eskişehir 63.000.000 
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Şube İsmi — 

- Eskişehir Odunpazarı 
« Otogar 
« Porsuk 
« Uluönder 

Espiye 
Eşme 
Eynes'il 
Ezine 
Fatsa 
Felahiye 

Fethiye 
Fındıklı 
Finike 
Foça 
Gaziantep 

« Altaltürk Bul. 
« Pazaryeri 
« Şenyurt 

Gaziemir 
Gazipaşa/Antalya 
Gebze 
Gediz 
Gakttidbst 
Gelibolu 

Gemerek 
Gemlik 
Gerede 
Germencik 
Gerze 
Geyve 
Giresun 

« Tepebaşı 
Gökçeada 
Gökçebey 
Göksün 
Göktaş - Murgul 
Gölbaşı/Adıyaman 
Gölcük 
Göle 
GöMsıar, 
Gölköy. 
Gölmarmara 
Gölpazan 
Gönen 
Gördes 

M. M. B : 56 

Satılan 

5.000.000 
3.500 000 
1.000.000 

500.000 
2.OOC.O0O 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 

6.000.000 
500.000 

5.000.000 
1.000.000 

45.000.000 
500.000 

8.000.000 
12.000.000 
3.000.000 

. 1.000.000 
5.000.000' 
6.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
25.000.000 
10.000.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
8.950.000 
1.550.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
10.000.000 

1.000.000 

23 * 1 , 1985 0 : 1 

Şube İsini 

Görele 
Gülnar 
Gülşehir 
Gümüldür 
Gümüşhacıköy 
Gümüşhane 
Güney 
Gürsu 
Gürün 
Hacıbektaş 
Düziçi 
Hakkari 
Hassa 
Havran 
Havsa 
Haivza 
Haymana 
Hayrabolu 
Hdkimhan 
Hendek 
Hereke 
Hisarönü 
Hopa 
Horasan 
İğdır 
İlgaz 
Ilgın 
İsparta 

« \Sanayi Sitesi 
İmamoğlu 
İmranlı 
İncesu/Kayseri 
Incirl'iöva 
İndbolu 
İnegöl 

İpsala 
İskenderun 

« Ulucami 
« Yarıkkaya 

İskenderun Dem. Çel. 
İskilip 
İslahiye 
İspir 
İstanbul 

« Acıbadem 

Satılan 

15.000.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
2.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

7.550.00. 
1.000.000 
1.000.000 
5.000.000 

ı.ooo.ooor 
100.000 

3.000.000 
500.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
9.000.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 

450.000 
500.000 
500.000 

31.500.000 

500.000 
27.000.000 
5.5000.000 

8.500 000 
1.000.000 

1.000.000 
500.000 
500.000 

29.000.000 
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Şube İsmi Satılan 

anbul - Akatlar 
« Akdeniz Cad. 
« Aksaray 
« Ali'beyköy 
« Altınbakkal 
« Altıntepe 
« Altıyol 

« Anadoluhisarı 
« Arapeaımi 
« Arnavutköy 
« Aşirefendi 
« Ataköy 
« Avcılar 

« Ayaspaşa 
« Bağcılar 
« Bağlarbaşı 
« BahçelieVler 
« Balkırdılar 
« Bakırköy 
« Balat 
« Balmoiımcu 

« Baırbaırös Bul. 
« Başvekil Cad. 
« Bayrampaşa 
« Böbek 
« Beşiktaş 

« BeşyüzeMlef 
« Beyazıt 
« Beykoz 
« Beylerbeyi 
« Beyoğlu 
« Boğazkesen 
« Bostancı 
tanbul 'Büyükada 
« Büyükdere 
« Caddebostan 
« Cağaloğlu 

« Cemiltopuzlu Cad. 
« Cennet Man. 
« Cevizli 
« Cihangir 
« Çağlayan 
« Çamlıca, 
« Çarşamba 
« Çengelköy 

5.000.000 
20.000.000 
60.000.000 
2.100.000 

50.000.000 ~ 
11.000.000 
35.350,000 

1.000.000 
50.000.000 
9.5OO.0OO 

50.000.000 
25.000.000 
. 5.000.000 
50.000.000 

2.O0O.O0O 
l.OOO.OOO 

11.000.000 
l.OOO.OOO 

59.000.000 
1.000.000 

25.000.000 

1.000.000 
5.000.000 
7.000.000 

20.000.000 
50.000.000 

5.000.000 
113.000.000 
60.000.000 
55.000.000 
50.000.000 

1.000.000 
15.000.000 

5.000.000 
13.000.000 
25.000.000 
20.000.000 

1 l.OOO.OOO 
1 l.OOO.OOO 

1.000.000 
10,000.000 
5.000.000 
1.000.000 
8.000.000 
6.000.000 

23 , 1 a 1985 O : 1 
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anbul - Çukurpazar 
« Demirkapı 
« Dikilitaş 
« Dolapdere 

« Dolayo'ba 
« 4 üncü Levent 
« Bmirgan 

« Erenköy 
« Esenler 
« Ettiler 

« Eyüp 
« Fatih 
« Feriköy 

« Fındıkzade 
« Fikürtepe 
« Fincancılar 
« Galiaita 
« Galatasaray 
« Gayrettepe 
« Gaziosmanpaşa 
« Göztepe 

« Gültepe 
« Güngören 
« Hasanpaşa 

« Hasköy 
« Heybelıiıada 
« Hürriyet 
« İhlamur 
« Incinlıi 
« Istinye 
« Kabataş 
« Kadıköy 
« Kâğıthane 

« Kalamış 
« Kanarya 
« Kanlıca 
« Kapalıçarşı 

« Karagüımrük 
« KaraJköy 
« Kartal 

« Kasımpaşa 
« Kaynarca 
« Kazlıçeşme 
« Kemerburgaz 

16.000.000 
25.000.000 

1.000.000 
11.000.000 

10.000.000 
50.000.000 
10.000.000 

10.000.000 
l.OOO.OOO 

10.000.000 

10.000.000 
30.000.000 

3.000.000 

20.000.000 
1.000.000 

50.000.000 
300.000.000 

70.000.000 
70.000.000 
20.000.000 
15.000.000 

6.000.000 
1.000.000 
l.OOO.OOO 

11.000.000 
7.000.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

20.000.000 
130.000.000 

1.000.000 

6.000.000 
6.000.000 
6.000.000 

15.000.000 

l.OOO.OOO 
10.000.000 
22.000.000 

5.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
3.000.000 
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Satılan 

İstanbul - Kızıltoprak 
Kocamıu'sltafapaşa 
Kocasinan 
Koşuyolu 
Kuledibi 
Kurrikapı 
Kurtuluş 
Kuzguncuk 
Küçüiklbakkalköy 
IKüçükçelkınıece 
Küçüfcköy 
iKüçükmustafapaşa 
Küçütopazar 
Küçükyalı 
Laleli 
(Levent 
Mahmutpaşa 
Maltepe 
Mecidiyeköy 
Mercan 
ıMetiter 
Moda 

M. K. Paşa Mah. 
Nişantaşı 
OrtaJköy 
Osmaribey 
Osmaniye 
Otosanayi - Levent 
Pangaltı 
Parmakkapı 
(Paşalbalhçe 
Pendik 
Rami 
Samaitya 
Sarıyer 
Sefaköy 
Seİamiçeşme 
Selimiye 
Sıracevizler 
Silahtarağa 
Sinemköy 
(Sirkeci 
Sofular 
Suadiye 
Sultanhamam 

60.C00.000 
5.900.000 

- 1.000.000 
1,000.000 
1.000.000 
1.000.000 
6.000.000 

21.000,000 
3.000.000 
4.550.000 
3.000.000 
4.000.000 

26.000.000 
10.000.000 
15.000.000 
60.000.000 
30.000.000 
25 000.000 
15.000.000 
15.000.000 
1.000.000 

15.000.000 
1.000.000 

30.000.000 
2.500.000 

10.000.000 
3.300.000 

12.450.000 
10.000.000 
10.000.000 
1.000.000 

25.000.000 
10.000.000 
4.000.000 

20.000.000 
1.000.000 

25.000.000 
11.000.000 
30.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

30.000.000 
1.000.000 

20.000.000 
200.000.000 

23 s 1 , 1985 0 : 1 

Şube ismi 

İstanbul • .Şaşkıribakkal 
Şehremini 
Şehzadebaşı 
Şenesenevier 
Şişli 
Tahtakale 
Taksim 
Tarlaıbaşı 
Telsiz Mah. 
Tepebaşı 
Tepeüsıtü 

Teşvikiye 
Topağacı 
Topçular 
Tophane 
Tozkoparan 
Türbe 
Unkapanı 
Ümraniiye 
Üsküdar 
Valdeçeşme 
Valikonağı Cad. 
Yavuzselto 
Yedikule 
Yeldeğirmeni 
Yenibosna 
Yenicami 
Yernilköy 
Yenimanıifalturacılar 
Yeşîltdirek 
Yeşilköy 
Yeş'iltepe 
Yeşilyurt 
Yeşilköy Hava. Limanı 
Zeytinburnu 
Zincirlikuyu 
Ziverbey 
Merik. Kry. Grup Müd. 

îvindi 
îyidere 
îzmiir 

Alsancak 
Altındağ 
Balçova 

Satılan 

59.000.000 
5.000.000 
4.000.000 

16.000.000 
50.000.000 
40.000.000 

300.000.000 
5.000.000 
4.000.000 

25.000 000 
1.0C0.000 

60.000.000 
25.000.000 

1.000.000 
5.000.000 

11.000.000 
25.000.000 

1.000.000 
1.000 000 

95.000.000 
15.000.000 
5.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

11.000.000 
1.000.000 

347.100.000 
15.000.000 
6.000.000 

41.000.000 
20.000.000 

1.000.000 
20.000.000 

500.000 
4.000.000 

23,800.000 
11.000.000 

170.000.000 
500.000 

1.000.000 
153.800,000 
10.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
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Ballıkuyu 
Basman© 
Bayraklı 
Bornova 
Bostanlı 
Buca 
Büyükçiğli 
Çaradibi 
Çarşı (Karşıyiaika) 

Çay Matı. 
Dedebaşı 
Eşrefpaşa 
Gazibulvarı 
Gözltepe 
Gültepe 

Günıdoğdu 
Gürçeşme 
Güzelbalhıçe 
Güzelyalı 

Hatay 
îfciçeşmelik 
Kadifekale 
Kahramanlar 
Kapılar 
Karabağlar 
Kaırajtaş 
Karşıyaka 
Kemaraltı 
Kestanepazan 
Konak 
Kordon 

Mithatpaşa 
Narlıdere 
Nergis 
Pınarbaşı 
Şehitler 
Şemikle 

Şirinyer 
Tepeoik 
Üçkuyular 
Üçyol 

Yağhaneler 
Yenigün 
Yenihal 

T. B. M. M. B : 56 

Satılan 

1.000.000 
" 15.000.000 

5.000.000 
15.000.000 
10.000.000 
5.000.000 

1.000.000 
16.000.000 
16.000.000 

1.000.000 
1.000.000 
5.000.000 

25.000.000 
5.000.000 
6.500.000 
4.900.000 
1.000.000 
1.000.000 
5.000.000 

20.000.000 
11.000.000 

23 s İ , 1985 O : 1 
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İzmir - Yeniliman 
Yeşilyurt 

Izmiıt 
Alemdar 
Baç 

İznik 
Kadirli 
Kahramanmaraş 

IKurtuluş 
Kahta 
Kalaba 
Kale (Denizli) 
Kalecik 
Kalkandere 
Kaman 
Kandıra 
Kangal 
'Karabük 
Karacabey 
Karacasu 
Karahallı 

* ~ „ n ~™ ' Karaman 
1.000.000 
1.000.000 
6.000.000 
3.000.000 
2.700.000 

20.500.000 
6.550.000 

28.000000 
5.000.000 

15.000.000 

27.000.000 
1.000.000 
2.000.000 
1.000.000 
7.000.000 
1.000.000 

6.000.000 
2.000.000 
4.000.000 
5.000.000 

1.000.000 
* 35.000.000 

13.000.000 1 

Karamanlı 
Karamürsel 
Karapınar 
Karasu 
Karataş (Adana) 
Kargı 
Kare 
Kastamonu 
Kavak 
Kayseri 
Düvenönü 
Rahâbiye 
Sanayi 
Keçiborlu 
Keleş 
Kelkit 
Kemalpaşa 
Kepsut 
Keskin 
Kestel 
Keşan 
Kesap 
Kınık 

Satılan 

1.000.000 
7.000.000 

80.000.000 
6.000.000 

500.000 
5.000.000 

19.000.000 
5.000.000 

500.000 

500.000 
450.000 

1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

20.000.000 
5.000.000 
2.000.000 

500.000 
5.OOO.00O 
1.000.000 

11.000.000 
4.500.000 

10.000.000 
250.000 
500.000 

5.000.000 
5.000.000 
1.000.000 

85.500.000 
20.500.000 
15.500.000 
36.050.000 

1.000.000 
6.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 
3.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

700.000 
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Kıranköy 
Kırıkhan 
Kırıkkaite 
Kırkağaç 
Kırklareli 
Kırşehir 
Kızıltohamiaim 
Kızılhisar 
Kızıltepe 
Kiğı 
Kıiimtli -
'Kilis 
Kiraz 
Kocaali 
Koçarlı 
Konya 

Aziziye 
Karatay San. Sitesi 
Kafer 

Korkuteli 
Koyulhisar 
Konaklı 
Kozan 
Kozcağız 
Kozlu 
Köprübaşı (Manisa) 
Köşk 
Köyceğiz 
Kula 
Kulu 
Kumluca 
Kurşunlu 
Kuşadası 
Kuyucak 
Küre 
Kütahya 
Ladik 
Lapseki 
Lüleburgaz 
Maçka/Trabzon 
Maden 
Malatya 

Sanayi Sitesi 
Malkara 
Manavgat 

T. B. M. M, B : 56 

Satılan 

3.500.000 
1.000.000 
5.000.000 
8.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
5.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

4.500.000 
15.500.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
136.000.000 

1.000,000 
500.000ı 

21.000.000 
3.000.000 

500.000 
500.000 

16.000.000 
500.000 

8.500.000 
500.000 
500 000 

1.500.000 
1.750.000 
1.000,000 
1.000.000, 

500.000 
16.000.000 
4.000.000 

750.000 
29.000.000 

1.000.000 
500.000 

5.000.000 
500.000 
500.000 

26.000.000 
23.000.000 

500.000 
4.700.000 1 

23 s 1', i 1985 O : İ 
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Manasa 
Çarşıiçi 
Manyas 
Mardin 

Marmaris 
Mecitözü 
Menemen 
Mengen 
Meriç 
Mersin 

« Hal 

« Kiremithane 
« Uray 

Merzifon 
Mesudiye 
Midyat 
Mihalıççık 
Milas 
Mucur 
Mudanya 
Mudurnu 
Muğla 
Muradiye 
Muratlı 
Mustafakemalpaşa 
Muş 
Mut 
Mürefte 
Nallıhan 

Nazilli 
Nevşehir 

« Sanayi Sitesi 
Niğde 
Niksar 

« Sanayi 
Nizip 
Nusaybin 
Of 
Oğuzeli 
Oltu 
Ordu 

« Köprübaşı 
Orhaneli 
Orhangazi 
Ortaca 

Satılan 

18.000.000 
3.950.000 
1.000.000 
5.000.000 
1.000.Û00 

300.000 
5.000.000 

500.000 
500.000 

50.000.000 
1.000.000 

10.350.000 
5.000.000 
5.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

2.500.000 
1.000.000 
4.050.000 

500.000 
10.000.000 

500.000 
500.000 

10.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

8.5OO.0OO 

15.000.000 
10.000.000 

500.000 
2.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

9.200.000 
500.000 
500.000 

10.000.000 
500.000 

1.000.000. 
1.000.000 

500.000 
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Ortaklar 
Ortaköy (Niğde) 
Osmancık 
Osmaneli 
Osmaniye (Adana) 
Ovakent 
ödemiş 
Paımukova 
Pasinler - Hasankale 
Pazar 
Pazarcık 
Pazaryeri 
Perşembe 
Pınarbaşı (Kayseri) 
Pınarhisar 
Polatlı 
Posof 
Pozantı 
Pülümür 
Refahiye 
Reşadiye 
Reyhanlı 
Rize 
Safranbolu 
Salihli 
Samandağ 
Samsun 

« Buğdaypazarı 
« Çiftlik # 

« Gazi 
« Otogar 

.Sandıklı 
Sapanca 
Saray 
Sarayköy 
Sarayönü 
Sarıgöl 
Sarıkamış 
Sarıkaya 
Sarıköy 
Sarühanlı 
•Savaştepe 
Seferihisar 
Selçuk 
Selendi 

M, M. B : 56 

Satılan 

2.000.000 
1.300.000 

500.000 
500.000 

10.000.000 
500.000 

7.8ÖO.00O 
1.000.000 

500.000 
500.000 
500.000 

8.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

20.000.000 
500.000 

3.000.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 

25.000.000 
500.000 

10.000.000 
500.000 

56.200.000 
1.000.000 
8.000.000 
6.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
1.000.000 
5.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 

23 , 1 s 1985 O : İ 

Şube İsmi 

Selimiye (Muğla) 
Senkkent 
Serik 
Seydişehir 
ıSmdırgı 
Siirt 
Silifke 
Silivri 
Silvan 
Simav 
Sincan 
Sinop 
Sivas 

« Kızılırmak 
Sivaslı 
Siverek 
Sivrihisar 
Soma 
Sorgun 
Söğüt 
Söke 

« Sanayi 
Sultandağı 
Sültanhisar 
Suluova 
(Sungurlu 
Suruç 
Susurluk 
Suşehri 
Sürmene 
Şarkışla 
Şarkikarağaç 
Şarköy 
Şavşat 
Şebinkarahisar 
Şefaatli 
Şereflikoçhisar 
Şile 
Şiran 
Tarsus 
Taşköprü 
Taşova 
Taşucu 
Tatvan 
Tavas 

Satılan 

500.000 
1.500.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
15.000.000 

550.000 
5.000.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

13.500.000 
2.000.000 

500.000 
3.500.000 

10.500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

10.000.000 
' 500.000 

1.000.000 
3.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 
600.000 
500.000 
500.000 

1.500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 

1.000.000 
5.000.000 
1.000.000 

500.000 
10.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
4.650.000 
1.000.000 
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Şube tsrrıi Satılan 

Tavşanlı 
Tefenni 
Tekirdağ 
Tercan 
Terme 
Tire 
Tirebolu 
Tdkat 

« Sanayi 
Tomarza 
Tonya 
Torbalı 
Torul 
Tosya 

10.500.000 
850.000 

30.000.000 
500.000 

1.000.000 
3.700.000 
2.500.000 

ıo.ooo.coo 
500.000 
500.000 
500.000 

3.000.000 
200.000 
500.000 

Trabzon 
« Değirmendere 
« Mumhane 
« Park 

Tunceli 
Turgutlu 
Turhal 
Turunçova 
Tuzla 
Türkeli 
Türkoğlu 
Tütünçflflfilüği 
Ula 
Ulübey (Ordu) 
Ulübey (Uşak) 
Uluborlu 
Ulukışla 
Ulus (Zonguldak) 
Umurlu 
Urfa 
Urla 
Uşak 
Uzuköprü 
Ünye 

63.850.000 
8.500.000 
8.500.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
1.000.000 

450.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

1.500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 
500.000 

5000.000 
500.000 

5.000.000 
1.000.000 
5.000.000 

16.000.000 
14.000.000 

23 a İ'. » 1985 O : 1 

Şube İsmi Satılan 

Ürgüp 
Vakfıkebir 
Van 
Varto 
Vezirköprü 
Viranşehir 
Vize 
Yahyalı 
Yakacık - Payas (Dörtyol) 
Yalova 
Yalvaç' 
Yarımca 
Yatağan 
Yenice/Çanakkale 
Yenice/Karabük 
Yeniçağa 
Yeniçübuk-Gemerek 
Yenifakılı 
Yenipazar 
Yenişehir (Bursa) 
Yerköy 
YeşilIbJsar 
Yeşilkent-Erzin 
Yeşilova 
Yeşilyurt 
Yıldızeli 
Yomra 
Yunak 
Yozgat 
Yusufeli 
Zara 
Zeytindağ 
Zeytinliova - Yayaköy 
Zile 
Zonguldak 

« Gazipaşa 

3.500.000 
2.000.000 

10.000.000 
300.000 

1.000.000 
500.000 

1.000.000 
500.000 

3.000.000 
59.250.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
1.000.000 

500.000 
100.000 

1.000.000 
6.000.000 
1.000.000 

500.000 
5.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

500.000 
500.000 

1.000.000 
5.000.000 

500.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 
1.000.000 

16.800:000 
1.000.000 

TOPLAM 10.000.000.000 
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2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgü'in, Ba-
lıkesir-Manyas İlçesinde sanayi sitesi kurulmasına iliş
kin sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit 
Aral'ın yazılı cevabı (7/298) 

Türkiye Büyüik Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sanayi ve Ticaret Bakanınca 
yazılı cevaplandırılmasını arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

1.1 Manyas ilçesi sanayi çarşısı (bugünkü durumu 
ile yetersizdir, 

Kıraç kesimde 200 dükkânlık sanayi sitesi kurul
ması yönünde çalışma olup olmadığının ve bu ko
nudaki görüşün ne olduğunun. 

TC 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 14 . 1 .1985 

Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 
Sayı : 23-01/MM-14 

Konu : Soru önergei Hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 

lllgi : 21J 2.1984 tarih ve 7/298/2499/09782 sayılı 
yazınız. 

Balıkesir Milletvekili Davut- Abacıgil'in, Balıke-
sir-Manyas ilçesinde sanayi sitesi kurulmasına ilişkin 
yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ilişikte arz edil
miştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
IH. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in Sorusu 
Soru 1. Manyas İlçesi sanayi çarşısı ıbugünkü du

rumu ile yetersizdir. Kıraç kesimde 200 dükkânlık 
sanayii sitesi kurulması yönünde çalışma ölüp olma
dığının ve bu konudaki görüşün ne olduğunun. 

Cevabımız 
'Balıkesir-Manyas İlçesinde 1980 yılında yapılan sa

nayi sayımına göre küçük imalat sanayii ile iştigal 
eden 85 küçük sanayici bulunduğu tespit edilmiştir. 

'Süratle gelişen Türfciye'mıizdeki yeni şartlar da 
göz önüne alındığından 'bahse konu İlçenin yeniden 
araştırması yapılarak Manyas'ın ihtiyacına yeterince 
cevap verebilecek bir küçük sanayi sitesinin kurula
bilmesi ve 1986 yıh yatırım programına dahil edile
bilmesi ile ilgili planlama çahşmaları yapılacaktır. 

23 t İ « 1985 0 : 1 

3. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Zonguldak İlinin kültürel ve turistik yönden 
desteklenmesine ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm 
Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/306) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularırnın Kültür ve Turizm Balkanı 
Sayın Mükerrem Taşçıoğlu tarafımdan yazılı olarak 
cevaplandırılmasına aracılığınızı saygılarımla arz ede
rim. 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak Milletvekili 

1., Sosyal ve kültürel etkinlikleri yoğun Zongul
dak'ta Bakanlığınıza 'bağlı bir tiyatronun kurulma
sını düşünüyor musunuz? 

2. Bakanlığınızın Türkiye'nin en büyük işçi ken
tinde etkili 'bir çalışması yoktur. Bu konuda -neler dü
şünüyorsunuz? 

3. Zonguldak'taki folklor kuruluşlarına bakanlığı
nızın maddî ve manevî destekleri olabilir mi bunlar 
nelerdir? 

4. Ereğli ve Alaplı yörelerimizde turistik tesis
lerin kurulmasına yardımcı olabilir misiniz? 

TC 
Kültür ve Turizm Bakanlığı 18 Ocak 1985 

Araştırma Planlama ve 
Koordinasyon Kurulu Başkanlığı 

Sayı : AFK-02.4/111-15-2392 

Konu : Yazılı soru önergesi1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 
21 Aralık 1984 tarih ve 7/306-2507/09790 sayılı emir
leri, 

İlgi emirde, Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem 
Vasıf Yücel'in «Zonguldak İlinin Kültürel ve Turis
tik Yönden Desteklenmesine İlişkin Yazdı Soru öner
gesi» ndeki soruların cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederiım. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Bakan 

Kültür ve Turizm Bakanı 

Soru lı Sosyal ve kültürel etkinlikleri yoğun Zon
guldak'ta Bakanlığınıza ıbağlı bir tiyatronun kurul
masını düşünüyor musunuz? 

J 
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Cevap : Zonguldak Belediye Başkanlığı ile temas 
edilerek Belediye Sinemasının turneler yoluyla değer
lendirilecek 'bir Tiyatro Salonu ve sahnesi haline ge
tirilmesi için gerekli teknik tekliflerde 'bulunulmuştur. 

Salonun Devlet Tiyatrolarının oyunlarım sergileye
bileceği bir niteliğe kavuşturulmasından itibaren Zon
guldak İlimiz turne programına alınacaktır. 

Soru 2. Bakanlığınızın Türkiye'nin en büyük işçi 
kentinde etkili bir çalışması yoktur. Bu konuda neler 
düşünüyorsunuz? 

Cevap : Bakanlığımız bu konuda, iki yıldan beri 
düzenlenen Zonguldak Kültür ve Sanat Festivali'ne 
Güzel Sanatlar Genel 'Müdürlüğüne 'bağlı Devlet Kla
sik Türk Müziği Korosu konserler vererek katılmış
tır. 1984 senesinde Zonguldak 100. Yıl Vakfının Re
sim Sergisi Devlet Güzel Sanatlar Galerisinde (An
kara) açılmış olup, 1985 Haziran ayında da yine aynı 
galerimiz vakıf sergisine tahsis edilmiştir. 

Ayrıca, mahallen ücretsiz veya sembolik bir kira 
kaırşüığı galeri olmaya müsait bina bulunması halin
de de Bakanlığımıza bağlı bir Güzel Sanatlar Galeri
sinin Zonguldaık'ta açılması düşünülmektedir. 

Soru 3, Zonguldak'taki folklor kuruluşlarına Ba
kanlığınızın maddî ve manevî destekleri olab ilkimi 
bunlar nelerdir? (•• 

Cevap : 2908 sayılı Dernekler Kanununa göre folk
lor konulu derneklere Bakanlığımızca maddî katkıda 
bulunulması mümkün olamamaktadır. Ancak bilgi, 
teknik, yayın,' orijinal oyun müziği ve mevcut bulu
nanlardan nota temini konularında daima yardımcı 
olunmaktadır. Bunun yanında tüm folklor konulu ku
ruluşlara, Bakanlığımız Millî Folklor Araştırma Dai
resi Başkanlığı, Folklor İhtisas Kitaplığı açık bulun-
duruîımıaiktodır. 

Zonguldak'la ilgili olarak Bakanhğımızca yapılan 
hizmetler; 

a) Zonguldak Valiliğinin isteği (14.6.1982 tarih ve 
351 sayılı yazısı) üzerine Zonguldak yöresi halk oyun
larının derlenip araştırılarak bir yöre ekibi ortaya çı
karılması için Bakanlığımız araştırmacıları 15-25 Ka
sım 1982, 25-30 Aralık 1982 ve 14-20 Şubat 1983 ta
rihlerinde Zonguldak'ta görevlendiriimişleıdir. Yapılan 
araştırmalar sonunda yukarda belirtilen çalışmalar ya
pılarak bu ilimize ait tüm oyunlar hazırlanmış ve Va
lilikçe görevlendirilen bir topluluğa da öğretilmiştir. 

b) 3-5 Haziran 1984 tarihinde Bartın Kaymakam
lığının isteği üzerine, Bakanlığımız araştırmacısı Ye-
ner Altuntaş, «Bartın Çilek Festivali» içinde yer ala-
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cak folklor konulu çalışmalara yardımcı olmak üze
re 3 gün süreyle Bartında görevlinddrilmiştir. Adı ge
çen araştırmacımızın anılan festivalle ilgili (gelecek yıl
larda daha başarılı düzenlenmesi için) görüş ve öne
rilerini kapsayan raporu, ilgili kaymakamlığa ve dü
zenleme komitesine 28 Haziran 1984 tarihinde gön
derilmiştir. 

c) Zonguldak yöresi halk oyunları kıyafetlerinin 
tespiti ve teknik çizimleri için Bakanlığımız araştır
macıları ile Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakül
tesi öğretim Görevlilerinden oluşan bir ekip 14-17 Mart 
1984 tarihlerinde Zonguldaık'ta görevlendirilmiş ve 
Zonguldak oyun kıyafetlerinin tespiti ve teknik çizim
leri yapılmıştır. 

d) Bakanlığımızca 15-16 Aralık 1984 tarihlerinde 
Ankara'da düzenlenen «Folklar Konulu Dernek ve Va
kıfların Çalışmalarının Değerlendirilmesi Semineri» ne, 
folkior konulu dernek ve vakıfların yoğun olduğu An
kara, İstanbul ve izmir Merinin yanı sıra Zonguldak' 
ba bulunan fonklor konulu dernek ve vakıfları temsi-
len Halk Oyunları Sergileme ve Araştırma Derneği 
temsilcisi de davet edilmiştir. 

e) Yine Bakanlığımızca 1985 yılında Zonguldak 
İlinde folklor alan araştırması yapılması planlanmıştır. 

Soru 4. Ereğli ve Alaplı yörelerimizde turistik 
tesislerin kurulmasına yardımcı olabilir misiniz? 

Cevap : Bakanlığımız, turistik tesis yatırımlarını, 
ülke turizmi açısından beklenen yararı sağlayabilmek 
amacıyla, saptanan belli niteliklerin gerçekleştirilmesi 
halinde destekleyebilmektedir. 

Bu kapsamda; üzerinde turistik tesis yapılmasına 
imar yasalları ilegetirilen engel durumu olmayan bir 
arazide gerçekleştirilmek üzere; 2634 sayılı Turizmi 
Teşvik Yasası uyarınca hazırlanan «Turizm Yatırım 
ve İşletmeleri Nitelikleri Yönetmeliği» ne uygun pro
jelendirilen turistik tesis yatırımları, Bakanlığımızca 
değerlendirilerek 'belgelendirile'bilmektedir. Bu şekilde 
belgelendirilen yatırımlar, 2643 sayılı Yasada belirtilen 
teşvik tedbirlerinden yararlanabilirler ve her yıl belir
lenen ilkeler doğrultusunda T.C. Turizm Bankasınca 
kredilendirilebilmektedir. 

Ayrıca, kamu arazilerinin (Hazine veya Ormana 
ait) turizm amaçlı kullanıımı, 28 Haziran 1983 gün ve 
18031 sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan «Kamu Ara
zisinin Turizm Yatırımlarına Tahsisi Hakkında Yö
netmelik» kapsamında mümkün olabilmektedir. 

Söz konusu yöreler, anılan yasa uyarınca bugüne 
kadar ilan edilen «Turizm Alanları» ve «Turizm Mer
kezleri» ve 6/12209 No. tu Kararname kapsamına gi-
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ren, Bakanlığımızca öncelikle teşviki öngörülen kıyı 
şeridi içerisinde bulunmamaktadır. 

Ancak, Zonguldak Ereğlisi ve Alaplı yöresinde özel 
ve kamu sektörühce projelendirilecek olan turizm ya
tırımlarına ilişkin kredi talepleri, Bakanlığımız T.C. 
Turizm Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünce önceikle 
incelemeye alınabilecektir. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhantoğtu' 
nun> sivil savunma denetimlerine ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulufun yazılı cevabı 
(7/318) • ' . . • • ' • -

Türkiye IBüyük Millet' Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarımla. 

Erzurum: MMelftekiiM 
Hilımıi Nal'banıtoğlu 

Soru 1. Yapılan sivil savunma planlarında araç 
-gereçlerin ıtesbit edilip edilmediği, tespit edilen 
araç - gereçlerin itemin edMp edilmediği, 1984 yılı Ati-
bariyle mülkî amirlerce denetlenmiş imidir? 

Soru 2. Denetlenmemiş ise 1985 yılı itibariyle 
ilk aylarda bu deneıtimleri yaptırmayı uygun bulur 
musunuz? 

Soru 3. Ayrıca kamu ve özel kurum ve kuıruluş-
laon -yetkili amirleri ile bu kurum ve kuruluşların 
bağlı bulundukları bakanlıklarca da 1984 yılı dene
timleri yapılmış mıdır? 

Soru 4. Yapılmış veya yapılmamış ise 1985 yılı 
itibariyle 1985'in ıük aylarında bu denetimlerin yaptı
rılmasını uygun bulur musunuz? 

Soru 5. Denetimler sonucuna göre gereken uy
gulamayı yapmayı yararlı bulur musunuz? 

T. C. -
'İçişleri tBakanılıığı 21.1.1985 

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü 
Sayı: Pl. Koor. 811-1.4,85/7 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

-- Türkiye (Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Itlgi : 7 Ocak 1985 gün ve 7/318-2$4i6/U 0094 sayılı 

yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan; sivil savunma denetimlerine ilişkin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevabımız aşağıya, çıkarılmıştır. 

Cevap 1. İl ve ilçelere ait sivil savunma planları 
Bakanlığımızca hazırlanan «Sivil Savunma Planlama 
Esasları» doğrultusunda düzenlenmektedir. Buna gö
re tüm idler ile hassas ilçelere ait planlar Bakanlığı
mızca incelenip onaylanmaktadır. Hassas olmayan 
ilçelere ait planlar ise valilikçe incelenip onaylanmak-
ıtadır. 11 ve ilçelerce düzenlenen sivil savunma plan
larının tfkmai bölümlerinde mükellef sayısına göre 
araç-gereç ve malzeme kadroları tespit edilerek mev
cut ve ihtiyaçlar belirtilmektedir. 

Tüm il ve ilçe sivil savunma servisleri için gerekli 
olan araç-gereç ve malzemelerin tespiti Sivil Savun
ma Genel Müdürlüğünce yapılmış olup noksanlıkların 
temini için 1982 yılında başlamak üzere 10 yıllık bir 
'tedarik planı hazırlanmıştır. Bu ıtedarik planına göre 
araç-gereç ve malzeme alımları yapılarak ihtiyaca gö
re dağııtımiarı yapılmaktadır. Söz konusu malzemeler 
il ve ilçe sivil savunma planlarının incelenme ve onay
lanma safhalarında; yapılan periyodik bakımlar sıra
sında ve yıllık sayımlarda; ayrıca mülkiye müfettiş
leri ile mülkî amirlerce oluşturulan il ve ilçe denetle
me gruplarınca denetlenmektedir. 

Cevap 2. Cevap l'de belirtildiği gibi bu denetini* 
lere t985 ve tafcibeden yıllarda da devam edilecek
tir. • 

Cevap 3. IKaıniu ve özel kurum ve kuruluşların 
sivil savunma planları Bakanlığımızca hazırlanan 
«Daire ve Müesseseler İçin Sivil Savunma İşleri Kı
lavuzu» doğrultusunda düzenlenmektedir. IBu plan
ların ilgili bölümünde gerekli olan sivil savunma 
araç-gereç ve malzeme kadroları ile mevcut ve ihtiyaç 
durumları yer almaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı veya denetimine ıtabi kamu 
kurum ve kuruluşlarının sivil savunma planları ilgili 
kuruluşlarca hazırlanmakta ve Bakanlığımızca ince
lenerek onaylanmaktadır. Bu kuruluşların denetim
leri; mülkiye müfettişlerince, mülkî amirliklerçe oluş
iturulan il ve ilçe denetleme gruplarınca ve vali adına 
sivil savunma müdürlerinoe yapılmaktadır. 

Diğer Bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların 
planları ise valiliklerin uygun görüşünden sonra ken
di bakanlıklarınca onaylanmaktadır. Bu kuruluşların 
planlarında tespit edilen araç-gereç ve malzemeler 
6/3150 IKarar Sayılı «Sivil Savunma ile ilgili Şahsi 
Mükellefiyet, Tahliye ve Seyrekleştirme, Planlama 
ve Diğer Hizmetler Tüzüğü'nün 119 uncu maddesi 
gereğince ilgili kuruluşlar tarafından itemin edilir. Bu 
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malzemelerin ıtemin edilip edilmediği bağlı veya ilgi
li bulunduğu Bakanlıklarca, ayrıca il valilerince gö
revlendirilmeleri suretiyle sivil isavunma müdürlerin
de denetlenmektedir. 

. Özel sektöre dahil müesseselerin planları valilik
lerce onaylanmaktadır. Bu planlarda gerekli olan 
araç-gereç ve malzemelerin tespit edilip edilmediği ve 
ihtiyaçların ıtemin edilip edilmediği mülkî amirler ve
ya görevlendireceği personel ıtarafındıan denetlenmek
tedir. 

23 . 1 , 1985 0 : 1 

Cevap 4. Cevap 3'de belirtildiği üzere IBakanlığı-
mız personelince yapılan denetimlere 1985 ve takıibe-
den yıllarda da devam edilecektir. 

Cevap 5. Denetimler sonucunda Bakanlığınıza 
ulaşan denetleme raporlarında belirtilen eksik ve ak
saklıkların giderilmesi için gerekli iş ve işlemler ya
pılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri ıBakanı 

• ^ > • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
56 NCI BİRLEŞİM 

22 . 1 . 1985 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM, 
4 

OYLAMASI YAPILACAK 1$LER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
•• 6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Zonguldak 'Milletvekilli İsa Vardai'ın, ye

minli özel teknik bürolara yapılan 'başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Balkanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2,. — Kütahya Milletvekilli Abdurırıahniian Necati 
Kara'a'nm, Çoikran Suyu mecrasının 'değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

3. — Siirt Milletvekili -Nejdet Naci Mimajoğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'dekıi ıbakır madenine 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi {6/226}' 

4. — Biecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden 
Dairesinde görevli foazı memurlara kömür ruhsatı 
verildiği iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/236) 

5. — Hatay 'Milletvekili Abdurahrnan Demirtaş' 
m, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/238) 

6. — Erzurum Milletvekilli Nilmi Nalbantoğlu' 
nun, Sımak kömürleri dekapajınıa ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/241) 

7.; — İçel 'Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi 
Arasında Cereyan Eden Olaylara İlişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/242) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvar'in, Kıb
rıs'ta Barışı Sağlamak İçin Verileceği İddia Edilen 
Tavize İlişkin Baş'bakandan sözlü soru önergesi (6/243) 

9. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er
zurum Depremi Nedeniyle Bazı Memurlara Afet Fo
nundan Usulsüz Fazla Mesai Ödendiği İddiasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) 

10. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
Erzurum İlimdeki Kömür Sıkıntısına İlişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/245) 

11. — Erzurum Milletvekili Ebukekir Akay'ın, 
İran'da 'Meydana Gelen Trafdk Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

12. — İstanbul 'Milletvekili Sabit Batumlu'riun, Dış
işleri Bakanlığının Daveti Üzerine Ülkemize Geldiği 
İddia Edilen Amerika 5 inci Kanal Televizyon Ya
pımcısı ile Mihmandarı İçin Yapılan Masraflara İliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/247) 

ı7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

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

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2.; — 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sayısı : 
235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 


