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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
RULA SUNUŞLARI 

A) Çeşitli İşler 
1. — Başkanvekili Arif Ş. Bilgin'in, 

KU-

Baş-
kanvekilliği görevine başlaması münasebetiyle 
konuşması 

Sayfa 
284 

285 

286 

286 

286 

286 

B) Gündem Dışı Konuşmalar 286 
1. —• Diyarbakır, Milletvekili Mahmud Al-

tunakar'ın, hac organizasyonu ve ilgili çalış
malar konusunda gündem dışı konuşması 286:289 

2, — Ankara Milletvekili Neriman Elgin' 
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığın
ca yürütülen kitap yazımı ve özel dersane uy-
gulamaları konularında gündem dışı konuş
ması 289:290 

3. —Çorum Milletvekili İhsan Tombuş' 
un, Avrapa Konseyinin son aldığı kararlar 
konusunda gündem dışı konuşması 290:291 

Shtyfa 
C) Tezkereler ve Önergeler 291 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın 

(6/438) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/134) 291 

2. — Ankara MifletvekiM Halil Şıvgın'm, 
Adalet Komisyonundan çekildiğine dair öner
gesi (4/133) 291 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 291 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 291 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel' 

in, Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesis
lerine ilişkin sözlü sorusu ve MiHÎ Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
cevabı (6/365) 291:292 

2. •_—İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, 
Türk Hava YoDarı Genel Müdürlük binasının 
ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/372) î&l 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakır-
efe'nin, yurt dışına yapılan gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) 292 

4. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıöğ-
lu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/383) 292 
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Sayfa 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 

in, bir vatandaşı dövdükleri iddia edfien Ada
na - Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolunda gö
revli polislere ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/384) 293:295 

6. — Konya Mitetvekili Sabri Jfmak'ın, 
yabancı bir gazeteye verdiği. iddia olunan de
mece ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/395) 295 

7. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, 
Suudi Arabistan Hükümeti tarafından Hatay 
İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı iddia 
edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/396) . _ 295 

8. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/397) 295 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanı
nın bazı tasarruflarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) 295 

10. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
İran İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aley
himize etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 296 

11. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Hükümetimizin-. İran - Irak savaşının sona 
erdirilmesiyle ilgili girişimlerine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 296 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında si
yasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/401) 296 

13...—T.Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'm, ISDEMlR'in Irak'la yapmış ol
duğu demir satış bağlantısına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli'nin cevabı (6/402) 296:298 

14. —- Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere 
ye sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/403) 298 

' 15.—-Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Fiskobirlik'in yer fıstığı üreticilerine olan 
borcuna İlişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) 298 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
İran İslam Çumnuriyetinin ülkemiz aleynine 

Sayfa 
faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Dış
işleri Btkanından sözlü soru önergesi (6/405) 298 

17. — Hatay Milletvekili Tevfik Biterin, 
Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatan
daşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/406) 298 

18 .— Diyarbakır Milletvekili Manmud 
Altunakar'ın, bazı müesseselere borçlu olduk
ları iddia edilen üniversitelere ilişkin Maliye 
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
bakanlarından sözlü sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in cevabı (6/408) 298:300 

19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana
dolu'daki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/409) 300 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) 300 

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarları
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 300 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413) 300 

23. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
okul kitaplarında kullanılması yasaklanan söz
cüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 300 

24. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver* 
in, yakınları aranan bazı vatandaşların yurt 
,dışıha çıkışlarına tahdit konulduğu iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/422) 300 

25. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı vatan
daşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 300 

26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do- -., , 
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize engel- v 

lemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/424) 300 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım projete-
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Sayfa 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/426) 300 

28. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiri
yi hazırladığı iddia edilen bir kamu görevli
sine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/427) 301 

29. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, hüküm giyen bir başkomiserin terfi 
ettirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/428) 301 

30. —- Adana Milletvekili Cüneyt, Canver' 
in, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğretmenle
rin ilköğretimde görev almaya zorlandıkları 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 301 

31. — İstanbul Milletvekili Sabit Batüm-
lu'nun, kamu kesiminde çalışanlara evlenme 
yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/431) 301 

32. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, istanbul, Ankara ve izmir belediyele
rine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 301 

33. — istanbul' Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 301 

34. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 301 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 301 

B) Yazılı Somlar ve Cevapları 301 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 

uttr Erzincan ili Merkez köyleri ile ilçelerinin 
telefon sorununa ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bafcam Veysel Atasoy'un yazık cevabı (7/578) 301: 302 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Adana - Acıdere Koyunda hasat 
artığı, toplayan 3 kız çocvığunun karakolda 
saçlarının kesildiği iddiasına ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/583) 302 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, izmir Yapı Kooperatifine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakam A. Mesut 
Yılmaz'ın yazık cevabı (7/592) , 302:304 

Sayfa 
4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Kaynak Kullanımım Destekleme 
Fonuna ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı Vekili Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın. yazılı cevabı (7/604, 7/608) 304:306 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünde çalışan 
bazı personelin istifa ve emekliliğe zorlandığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/609) 307:310 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, PTT Genel Müdürlüğünün il ve il
çelerde kiraladığı binaların kira bedellerine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un yazılı cevabı (7/614) 310 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, müteahhitlerin yabancı ülkelerde üst
lendikleri taahhüt hacmine ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
cin ile Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı Vekili Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın 
yazılı cevapları (7/616) 310:313 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Çatalhan PTT yemekhanesinin 
tadilat ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştır
ma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/619) 313:314 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, İran islam Cumhuriyetinin 
«TIR» taşımacılığımıza ambargo uyguladığı 
iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/627) 314:315 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Trabzon ilinde yapılan komiser yardım
cılığı sınavlarına ilişkin sorusu ve içişleri Ba
kam Yıldıırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/629) 315: 

316 
11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 

in, köylü ve çiftçilerce alınan banka ve tarım 
kredi borçlarının.ertelenmesine ilişkin Başba
kandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı M. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/631) 316:317 

12. — Sinop Milletvekili Halit JBarış Can' 
in, ders kitaplarının yeniden yazılmasında gö
zetilen esaslara ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakan* Metin Emiroğlu' 
nun yazılı cevabı (7/634) 317:318 
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Sayfa 
13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 

in, yeniden yazılan ders kitaplarına ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Metin Emiroglu'nun yazılı cevabı (7/635) 318:319 

14. — Erzurum Milletvekili Ebubekir 
Akay'ın, çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/639) 319:320 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, şehirlerarası yolcu ve yük taşı
ma ücretlerine ilişkin Maliye ve Gümrük Ba
kanından sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba-

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İstanbul Milletvekili Ömer Necati Cengiz, Top

rak Mahsulleri Ofisi ve hububat alımları, 
îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir, gençliğin so

runları ve beklentileri, 
tçel Milletvekili Mehmet Kocabaş da, iç siyasî 

gelişmeler ve mahallî idareler seçimleri; 
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Başkanlık 

tezkeresinde belirtilen sebep ve sürede izin verilmesi 
kabul edildi. 

8 - 1 2 Ekim 1985 tarihleri arasında New - York'ta 
yapılacak Parlamentolararası Birlik Olağanüstü top
lantısına katılacak Birlik Türk Grubu üyelerine ait 
listeyi havi Başbakanlık tezkeresi kabul edildi. 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Afyon -
Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin (6/425) v® 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, linyit kö
mürü üretimine ve satış fiyatına ilişkin (6/430), 

Sözlü sorularına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel cevap verdi; soru sahipleri de ce
vaplara karşı görüşlerini açıkladılar. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/365) sözlü 
soru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382,) 
Bitlis' Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/383), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/395), (6/421), 
Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün (6/396), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/401), (6/403), (6/437), 

Sayfa 
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevap
ları (7/640) 320:321 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum'da vakıflara ait tarihî 
va onarıma muhtaç hamamlara ilişkin soru
su ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı 
cevabı (7/647) 322 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Dünya Gençlik Yılı nede
niyle trenlerdeki beynelmilel kart uygulama
sına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Vey
sel Atasoy'un yazılı cevabı (7/668) 322:323 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
Hatay Milletvekili Tevfik BilaHn (6/406), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422), 

(6/423), (6/424), (6/427), (6/429) ve 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/384), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/372), (6/397), 

(6/398), (6/399), (6/400), (6/405) ve 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411), 

(6/412), (6/413), (6/426), (6/431), (6/432), (6/433), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından, 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/402), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/408), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/409) ve 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), 
Sözlü soru önergeleri de mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 
8 Ekim 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 

üzere Birleşime saat 16.08*de son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
SabaJıattin Eryurt 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli Kayseri 

Cemal özbilen Mehmet Üner 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZET! 
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n. — GELEN KÂĞITLAR 
4 . 10 . 1985 Cama 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, 

sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülüğünü 
düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/459) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1985) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/460) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.10.1985) 

8 . 10 . 1985 Sah 
Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1985) 

2. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt İline 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/462) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1985) 

3. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.10.1985) 

4. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, rejimi
mizi yıkmaya yönelik propaganda faaliyetlerine kar
şı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri ve Dışişleri ba
kanlarından sözlü soru önergesi (6/464) (Başkanbğa 
geliş tarihi : 3.10.1985) 

5. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Mües
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) (Başkan
lığa geliş tarihi : 4.10.1985) 

6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, kamu 
kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımlarında 
yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) (Başkanlığa geliş tarihi : 
4.10.1985) 

7 .— Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Man
yas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ilişkin 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/467) (Başkankğ* geliş -tarihi : 4.10.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Devlet Könservatuvanna alman öğrencileri İliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı 
soru önergesi (7/695) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.10.1985) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Genel Kurul salonundaki elektrikli oy tertibatı
nın kullanılmama nedenine ilişkin Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanından yazılı soru önergesi 
(7/696) (Başkanlığa geliş tarihi : 3.10.1985) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yaptırılan inşaatların ihalesine ve kontrolüne, iliş
kin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından yazılı 
soru önergesi (7/697) (Başkanlığa geliş tarihi.: 
3.10.1985) 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi tutanak dergileri
nin dağıtımına ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/698) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.10.1985) 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naibanto|lş' 
nun, 1.1.1984 - 1.9.1985 tarihleri arasında yapılan 
alımlara ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başka,-
nından yazılı soru önergesi (7/699) (Başkanlığa geü§ 
tarihi : 3.10.1985) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, demir - çelik fiyatlarına ilişkin Devlet Bakanın
dan yazılı soru önergesi (7/700) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 3.10.1985) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kömür satış ve tevzi depolarından satılan kömür
lerin taşınmasına ilişkin Enerji ve Tabiî kaynaklar 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/701) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.10.1985) 

8. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'ih, Anamur -
Bozyazı Kasabası Belediye Başkanına ilişkin İçişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/702) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 3.10.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif S. Bilgin (Rize) 
KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğlu (Adıyaman), Dunnuş Fikri Sağlar (tçel) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 13 üncü Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

(Yoklama yapıldı). 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır. 
Sonradan gelen sayın üyelerin, isim ve soyadları 

ile, seçim çevrelerini yazarak, Başkanlığa gönderme
lerini rica ederim. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) ÇEŞtTLt İŞLER 
i. — Başkanvekili Arif Ş. Bilgin'in, Başkanvekil-

liği görevine başlaması münasebetiyle konuşması 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri; görüşmelere 
başlamadan önce, vazifeye başladığım şu anda, his
siyatımı birkaç kelime ile ifade etmeme müsaadele
rinizi istirham edeceğim. 

Büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün, 
23 Nisan 1920'de açılışını ve başkanlığını yapmış ol
dukları Büyük Millet Meclislerinin devamı olan bu 
yüce Meclisin Başkanlık Divanında, O, büyük insa
nınvekili olabilmek mutluluğunu ve hazzını tatmak
ta olduğum şu anda heyecanımı bağışlayacağınızı 
umarım. 

Bir insan için bundan büyük lütuf ve ihsan ola
maz. Bu şerefli vazifenin o derecede de büyük me
suliyeti olduğunun idraki içindeyim. O'nun yolunda 
ve manevî önderliğinde, sizlerin yardımlarınızla ve 
yüce Allah'ın tevfiki ile bu yüce millete hizmet et
mek gayretli içinde olacağımdan emin olmanızı iste
rim. 

Yüce heyetinize en derin saygılarımı ve şükranla
rımı arz ederim. (Alkışlar) 

B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. —- Diyarbakır Milletvekili Mahmud Attunakar' 

in, hac organizasyonu ve ilgili çalışmalar konusunda 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Görüşmelere başlıyoruz. 
Efendim, gündem dışı söz isteyen 3 arkadaşı

mız var; sırasıyla söz vereceğim. 

Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmud Altun-
akar, hac organizasyonu ve çalışmaları ile ilgili ola
rak Meclise bazı aydınlatmalarda bulunacak. 

Buyurun efendim. 
Sayın Altunakar, süreniz 5 dakikadır; lütfen ko

nu dışına çıkmayınız efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — 
Muhterem Başkan, Meclisi âlinin kıymetli azaları; 
hac farizasını eda maksadı ile Hicaz'da bu-
lunduğum esnada bazı müşahede ve tespitleri
mi heyeti âlinizin ıttılaına arz etmeyi vazife 
telakki eder; bu vesile ile 16 Nisan 1985 ta
rihinde Türkiye Diyanet Vakfı hakkında huzu
runuzda yapmış olduğuna konuşmamı da bu... 
(HP sıralarından gürültüler) 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Ana
yasa dili kullansın. 

BAŞKAN -r- Müdahale etmeyin efendim. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Anlamıyoruz Sayın 

Başkan; müdahale edin lütfen, Anayasa dili kullan
sın. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ...mü
şahede ve tespitlerin ışığında tavzih etmek isterim. 
(HP sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Anayasayı ölçü alıyo
ruz. 

BAŞKAN — Hatibe müdahale etmeyin efen^ 
dim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — İza
hatıma başlamadan evvel bütün inanan arkadaşları
mızın ve din kardeşlerimizin, bu farizanın ulviyet 
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ve ulûhiyyetine nail ve mazhar olmasını Cenabı Hak 
teâlâdan niyaz eder, hürmetlerimle cümlenizi selam
larım. 

SALİM EREL (Konya) — Türkçe konuş, Türkçe... 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Muh

terem milletvekilleri, 18 Ağustos - 10 Eylül 1985 ta
rihleri arasında, Mekke-i Mükerreme'de ve Medine-i 
Münevvere'de menasiki usul ve kaidesine göre icrai 
farüza ederken, bu mübarek ve mukaddes diyarlar
da beraber olduğumuz milletvekili arkadaşlarımızla 
çeşitli mevzularda tetkik ve müşahede imkânını bul
duk. Bu maksatla yapılan çalışmalar, müşterek ol
duğu kadar, münferit olarak da .tahakkuk etti. 

Müşterek faaliyetlerimizi bir neticeye irsal gaye
siyle aramızda müzakere ve kıymetlendirirken, aynı 
zamanda, orada bulunan çok nazik ve mütevazi Dev
let Bakanımız Sayın Kâzım Oksay, teşkilatına hâ
kim ve müşkülleri yerinde hal ferasetini gösteren 
Diyanet İşleri Reisimiz Sayın Tayyar Altıkulaç ve 
Hac Organizasyonu Başkanı ile diğer çeşitli mertebe 
ve derecelerdeki idarecilerine görüşlerimizi samimi 
olarak serd ve fikir teatisinde bulunmak fırsatını elde 
ettik. (HP sıralarından gürültüler, «Anlamıyoruz» ses
leri) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Hangi 
meydanda konuşuyor; anlamıyoruz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, ne ka
dar müsaade edeceksiniz bu sözlere? 

SALİM EREL (Konya) — Türkçe konuş, Suudî 
Arabistan'da değiliz. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen müdahale et
meyin efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bu 
sebeple, değerlü Bakanımız ve Diyanet İşleri Reisimiz 
başta olmak üzere, şahıslarında, bütün idareci ve va
zifelilere, huzuru âlinizde şükran ve tebriklerimi sun
mayı bir vazife telakki ederim. 

Ayrıca, fevkalbeşer mesaileriyle temayüz eden, 
mukaddes diyarlarda Türkiye ve Islamî camia için 
iftihar edilecek hizmet numunelerini sergileyen Di
yanet Vakfı, Kızılay mümessilleri ve bu 2 teşekkül
de vazife alan doktorlar, sıhhî heyet ve bütün per
soneli bu ulvî kürsüden tebcil etmekten gurur duya
rım. (HP sıralarından gürültüler) 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, az ev
vel yaptığınız konuşmaya sadık kalın; lütfen ikaz 
edin. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Dinî 
ve millî inancın, dinî ve millî kültürün, dinî ve millî 
heyecanın teçhiz ve tezyin ettiği hasletlerin faziletine 
ermiş kitle ve fertlerin dahilde ve hariçte ika «decek-
leri hizmetler, el'betteki milletlerarası camiada ma' 
kes bulacaktır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ne demek istediğini 
anlamıyoruz Sayın Altunakar. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Do
layısıyla, beynelmilel hüviyet ve mahiyet kazanan bu 
hizmetlerin memleketimiz ve milletimiz zaviyesinde 
ihraz ettiği itimat ve kıymeti tespit ve müşahede 
etmiş bir arkadaşınız olarak, bunun takdir ve ida
mesinin, her mertebe ve derecedeki vazifelilerin ga
yesi olmasını temenni ederim. (HP sıralarından gü
rültüler) 

Hac organizasyonunun sistem ve faaliyetlerine ge
lince : Biz, Müslüman ve Islamî camiada söz ve emek 
sahibi bir millet olarak, hac farizasını eda etmek is
teyen kendi vatandaşlarımızı, bu vecibe için men ve 
takyit etmeyi elbetteki düşünemeyiz; ancak, hac iş
lerinin bir sistem ve organizasyona bağlanmasının, 
vatandaş ve hacı namzetleri bakımından çok kıymet
li faydalarının olduğu, aksinin ise, hiçbir kimse tara
fından inkâr ve iddia edilemeyeceği izahtan vareste
dir. 

Diğer Müslüman memleketlerin de bizim haç or
ganizasyonuna benzer bir teşkilata sahip olduklarını 
gördük; ancak, çalışma sistemlerini tetkik edemediği
miz için, 2 teşkilat arasında mukayese imkânı bula
madık. Bu hususta Diyanet İşleri Riyaseti henüz böy
le bir etüdü yapamadığı cihetle, bugün meydana ge
tirdiği organizasyonun ve tatbik ettiği sistemin, bizim 
ihtiyaç ve tecrübelerimizden tevellüt etmiş, inkişaf et
tirilmiş yerli bir proje olduğunu, sahalarında proje 
çalışmaları yapacak mahfiller için bu tip çalışmala
rın emsal teşkil edeceğini sarahaten beyan edebiliriz. 
Nitekim alakalılar, yurtta ve hac mahallinde her çe
şit bilgiyi ve tatbikattan gelen aksaklıkları not et
mekte, bir sene sonraki çalışmalar için değerlendire
rek, gerekli tedbirleri şimdiden tespit ve organizasyo
nun daha mükemmel bir hale irca edilmesine gayret 
sarfettiklerini müşahede ettik. 

Diyanet İşlerinin murakabesinde tedvir ve tevcih 
edilen bu sistemli organize hizmetlerin... 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, 1 dakikanız kal
mıştır efendim. 
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MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — ...bu
günkü şerait muvacehesinde, Türkiye'de ne şahısla
rın, ne de şirketlerin bu seviyede semereli hizmet 
vereceklerine kani. değilim. Hac farizasını huzur ve 
emniyet içinde eda etmek isteyen her yeni hacı nam
zedi için aklıselim âdeta bu organizasyona müracaat 
ve iltihakı emir ve icbar eder. 

Bununla beraber, mesuliyetini müdrik, şahsî im
kânları haiz ve kalpleri bir volkan hararetiyle işti
al edesi mümin vatandaşlarımızın münferit arzu ve 
iştiyaklarına yukarıda ifade ettiğim men ve tahdi
din vaz edilmemesij bir hak olduğu kadar, bir vazife
dir, Anayasamızın 24 üncü maddesine göre. Keza 
vesayet, hacir ve tahdit altında bulunmayan her va
tandaşın, istediği vasıta ile dilediği yere gitmesi, se
yahat hürriyeti bakımından Anayasanın 23 üncü mad
desinin hükmünden muktezidir. 

SALÎM EREL (Konya) — Anayasayı diline alma. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Diğer 

taraftan, münakaşasına girmek lüzumunu hissetmedi
ğim, din ve devlet işleri, bir umde ile, sarahaten tef
rik edilmiş ve devlet bu manada tavsif edilirken, fert
ler üzerinde tehdit ve takyidat vaz edilmesi, kavil 
ve fiiliyatın tetabuk edilmemesiyle izahı mümkündür. 

Şikâyete mevzu bir diğer husus da, kara veya ha
vayoluyla seyahat edecek hacı namzetlerinin. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar süreniz dolmuştur 
efendim; lütfen toparlayınız. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Biti
yor efendim. 

...yol ve Hicaz'da ikamet masrafı olarak, Diyanet 
İşleri Riyasetine peşinen ödediği para miktarına dair 
ileri sürülen iddialardır, 

Hemen ifade etmek gerekir ki, bu iddiaların 
umumiyetle dedikodu, mesnetsiz ve mücerret farazi
yeler olduğunu memnuniyetle tespit etmek imkânını 
buldum. Ancak, Türkiye şartlarına göre, hacı nam
zetlerinden alınan meblağın fazlalığı zihinlerde bir 
ukde olarak kalmaktadır. Bunun izalesi için orga
nizasyona tabi idarî ve sıhhî personel ile, Kızılay 
sağlık ekibinin, devlet bütçesinden yapılacak bir tah
sisle tenmiye edilmesi kanaatimce bahis mevzuu spe
külasyonları tasfiye ve organizasyonu şaibelerden tat-
hir etmiş olur. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, lütfen toparlayın 
efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Zira, 
organizasyon ile sıhhî heyetlerin mükemmeliyeti ve 
her türlü isnattan ârî bir suhuletle ifa edeceği hizmet
ler, Islamî camiada, memleketimiz bakımından çok 

daha güzel propaganda vesilesi olacaktır. Binaenaleyh, 
hükümetin bu istikamette derhal ciddî tedbirler al
masını, tezahür eden mevcut aksülamel ve umumî ar
zunun ifadesi olarak belirtmek lüzumunu hissetmek
teyim. . 

Değerli milletvekilleri, maruzatıma nihayet ver
meden evvel, mevzuu tamamlamak bakımından, mad
deler halinde şu birkaç noktayı da ilave etmekte fay
da mülahaza ederim. 

1. Cidde Sefaretimiz mütehassıs elemanlarla tak
viye edilmeli... 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, müddetinizi 3 
dakika geçirdiniz efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Bit
mek üzere; tamamlıyorum efendim. 

...Hac mevsiminde, başta Büyükelçi olmak üze
re, sefaret personelinin izinleri kaldırılmalıdır. Ayrı
ca, ekselansları, vatandaşlarına ve gelen misafirlere 
karşı komplekse kapılmadan, makul ve mültefit ol
malıdır. Hizmet tarzı, milletine saygı, devletine sada
kat şuuruyla itibar kazanmalıdır. 

2. Aslında, diğer hizmet ünitelerinin müşterek 
problemi olmakla beraber, Diyanet işleri Riyasetinin 
sefaretlere tayin ettiği müşavir ve ataşeler, vazifele
rinde muvaffak ve müsmir olmaları için, vazife ma
hallerine gitmeden evvel diplomatik formasyondan 

. geçirilmeli ve beynelmilel konuşulan bir lisanı veya 
nezdinde bulunduğu memleketin dilini konuşabilecek 
seviyede eğitilmelidir. 

3. Hacı kafile başkanı ve vazifeliler, bilhassa 
vilayet müftülükleri tarafından, seçilip teklif edilir
ken, tavsiye ve vasıta olma itiyadı ile yapüan tel
kinlere kapılmadan, kendilerine emanet edilen hacı 
namzetlerine yardımcı olacak, hizmet verecek ve 
Arapça bilen bilgililerden intihap edilmelidir. 

Hicazda artık delil müessesesi inhilal etmiş ol
duğundan, kafiledeki vazifeliler, hacı namzetlerinin, 
dinî vecibelerini kaidesine uygun olarak eda etmek 
üzere, kendilerine vasıta olacak, rehber olabilmelidir. 

4. Takriben 10 seneye kadar, hac mevsimi sıcak 
günlere tesadüf edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Altunakar, zamanınızı çok aş
tınız; lütfen toparlayın efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Dola
yısıyla, organizasyon, hac nakliyatında istihdam edile
cek vasıtaların klimalı, yani soğutucu cihazıyla teç
hiz edilmesini, buna riayet etmeyen otobüslere sefer 
izni verilmesini temin etmelidir. 
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BALKAN — Sayın Altunakar, lütfen toparlayın 
efendim. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Mü
him bir diğer husus ise, bugün hac organizasyonunu 
tanzim ve tedvir eden zevattan sonra gelecek vazife
liler, aynı tahalluk ve ihtimamla vazifelerini ifa ve 
idame edecek şekilde, tecrübeli ve eğitilmiş kadro
lardan teşekkül edebilecek mi? Bugüne kadar lüzum
lu tedbirler düşünülmediyse, halihazır kadrolar yerle
rini terk ederek, kendilerini takip eden kadroların 
elinde bu organizasyon heder mi olacak? Kanaatim
ce, vakit geçirmeden gerekli tedbirler alınmalıdır; 
çünkü, çalışma ve ehliyet kadar, vazifelerinin kud-
siyetine inanmış kimselerin ancak, muvaffakiyet için 
mühim bir unsur teşkil edeceğini bilmeliyiz. 

Hürmetlerimle. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, usul 
hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Ne usulü hakkında efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şu anda burada kul

lanılan lisan usule mütedairdir ve dolayısıyla Halkçı 
Parti Grup Yönetim Kurulu Üyesi olarak usul hak
kında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, sayın hatip kendi bildiği 
Türkçe ile konuşuyor. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, bu
rası Atatüfk Türkiye'si. Sayın Başkan, kimse kim
senin yüzünü yikayamaz. Lütfen, usul hakkında söz 
verin. 

BAŞKAN — Hayır efendim, söz veremeyece
ğim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söz vermeniz gere
kir Sayın Başkan; vermediğiniz takdirde, Atatürk il
kelerine aykırı davranışlara ortak olacaksınız. Atatürk 
Tüdriye'sindeyiz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Normal zamanda 

konuştuğu gibi bile konuşmuyor. 
2. — Ankara Milletvekili Neriman Elgin'in, Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen kitap 
yazımı ve özel dersane uygulamaları konularında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen ikinci 
üye, Sayın Neriman Elgin Hanımefendi, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen kitap 
yazım ve uygulamalarıyla, özel dersane uygulama
larını içeren bir konuşma yapacaklardır efendim. 

Buyurun Sayın Elgin; süreniz 5 dakikadır; lütfen, 
konu dışına çıkmamanızı rica edeceğim. 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli üyeler; bu kışa, .5 dakikalık konuşma süresin
de, Türk eğitim sistemindeki bozukluklara ve zorluk
lara bdr ucundan dokunmaya çalışacağım. 

Türkiye'deki eğitim sisteminin, ilkokuldan üni
versiteye kadar, bozuk bir düzen içinde olduğunu ve 
gittikçe de bir dengesizliğe doğru gitmekte olduğu
nu izlemekteyiz. Eğitim sistemimizdeki dengesizliğin 
üzerinde hassasiyetle durmamız hepimizin görevidir; 
çünkü çocuklarımızın geleceği, Türkiye'nin geleceği 
açısından önemi açıktır. Ne yazık ki, temelde yapı
lacak düzenlemeler gözden kaçmakta, durum olduğu 
gibi kabullenilmekte, yüzeysel çalkantılarla uğraşıl
maktadır; okulların açılmasıyla bütün velilere getir
diği maddî sıkıntı ve bunalımlar içinde, asıl düzen
deki bozukluklar görülmemektedir. Oysa, eğitimdeki 
dengesizlikler, toplumdaki dengeleri ve dolayısıyla 
ülkenin de geleceğini tehdit eder boyutlara ulaşmak
tadır. Eğitim ve öğretimde dünya standartlarının ge>-
risinde kaldığımız da gözlerden kaçmaktadır. 

Ülkemizin geleceğini ellerine teslim edeceğimiz 
çocuklarımızın, sağlam karakterli, Atatürkçü nesil
ler olarak yetişmelerini istiyoruz. Yoksa, her gün Ata
türk'ün övüldüğü; fakat ilke ve devrimlerinin yok 
edilmesine çalışıldığını görmek istemiyoruz. Çocukla
rımıza' Atatürk anlatılırken, O'nun getirdiği 6 ilke, 
özellikle laiklik ilkesi, gerçekçi yönüyle anlatılmalı
dır; Bakanlığımızın yeni hazırlayacağı kitaplarda bu
na özen gösterilmelidir. Atatürk'ün gerçekleştirdiği 
devrimlerin en önemli ilkelerinden biri, laiklik ilke
sidir; laiklik ilkesi, Atatürk devrimlerinin özü, ru
hu ve temelidir. 

Sayın milletvekilleri, Millî Eğitim Bakanlığı Araş
tırma Dairesi yayınlarından çok ilginç bir bölümünü 
burada size sunmak istiyorum : Ülkemizde ilkokul 
çağındaki her 100 çocuktan 8'i, eğitimden yoksun; 
ortaokul çağındaki her 100 çocuktan 65'i, eğitimden 
yoksun; lise çağındaki her 100 çocuktan 72'si, eği
timden yoksun; üniversite çağındaki her 100 gençten 
88'i, eğitimden yoksun. Ülkemiz için çok üzücü bir 
tablo,.. 

Sayın üyeler, önemli bir nokta da, yeteneği, bil
gisi, hakkı olanlar kazansın diye yapılan giriş seç
me sınavları öyle bir ortam yaratmıştır ki, bu or
tam, maddî gücü olmayan aileyi sıkıntıya düşür
mektedir. Diğer taraftan, testlere hazırlanmak ayrı 
bir sorundur. Bilgi yetersizliği yüzünden, sınavlar ye
teneği değil, bilgi yükünü ölçen süzgeçlere dönüşmüş
tür; bu süzgeçlerden geçebilmek, çok iyi bir okula 
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gitmek ya da pahalı ve yoğun kurslara devam et
mekle elde edilebilmektedir. Peki, büyük yetenekleri 
olan; ama Anadolu'nun uzak köşelerinde yarım ya
malak okullarda okuyan ya da büyük kentlerin zor 
şartlarında yaşayan ailelerin çocukları, kurs parası 
şöyle dursun, günlük geçimini sağlamakta zorluk çe
kenler, çocuklarına bu olanağı nasıl sağlayacaklar? 
Eğitim gibi kutsal bir faaliyet, bugün özel endüstri 
konusudur. Zorluklar ve olanaksızlıklar devam ettik
çe, binlerce, yetenekli Türik çocuğu bu yetenekleri
ni geliştirme fırsatı bulamayacaklar ve bu yarışa ka
tılamayacaklardır. Eğitim sistemimizin bozukluğu, 
dengesizliği getirmekte ve sosyal adaleti sağlayama
maktadır. Geçmişte, Türk eğitim sistemi içindeki 
önemli bir yeri olan parasız yatılı okutma yöntemi 
de artık devede kulak kalmaktadır. Bu düzende kök
lü çözümler beklemek, tabiî ki, olanak dışıdır; ama 
bu sistem içinde bile bir şeyler yapmaya çalışılma
lıdır. Sorunun çözümü, eğitimin devletin aslî hir gö
revi olduğunu hatırlamakla başlamalıdır. 

Kurs, özel okul ve çeşitli eğitim giderleri için ve
lilere devlet kredileri açarak, onları çok düşük faizli 
taksitlerle borçlandırmak, belki çarelerden biri ola
bilir. Yeni göreve gelen Sayın Millî Eğitim Bakanı
mızdan bu konuya eğilmesini özellikle diliyoruz. 

Sayın üyeler, bugün şirketlerin kayırıldığı, milyar
lık vergi borçlarının ertelendiği, elverişli koşullarla 
krediler verildiği bu ortamda, çocuklarını okutan
lara devlet elini uzatmalıdır kanısındayım. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim. 
3. — Çorum Milletvekili İhsan Tombuş'un, Av

rupa Konseyinin son aldığı kararlar konusunda gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı söz isteyen 
Çorum Milletvekili Sayın îhsan Tom'buş, Avrupa 
Konseyinin son aldığı kararlar konusunda konuşa
caklardır. 

Buyurun Sayın Tombuş; süreniz 5 dakikadır; ko
nu dışına çıkmamanızı rica ediyorum. 

ÎHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Teşekkür ederim 
Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, muhterem arkadaşlar; son toplan
tısında Avrupa Konseyi, bazı kararlar almıştır. Bun
lardan ikisi, hakikaten Türkiye'nin lehinedir ve bi
zim delegasyonumuzun gayreti sayesinde çıkmış ka
rarlardır. Bunlardan biri, Bulgaristan'daki Türk ırk

daşlarımıza yapılan insanlık dışı muameleleri kına
yan bir karardır; (ikincisi de, Avrupa'da Türk işçile
rine ve vatandaşlarına uygulanan vize meselesidir; 
bunun da kaldırılması için bir tavsiye kararı alın
mıştır. Her ne kadar bir tavsiye kararından ibaretse 
bile, yine de başarılı bir çalışmanın neticesinde veri
len bir karardır. Bu bakımdan arkadaşlarımızı bu 
faaliyetlerinden dolayı tebrik etmek isterim. 

Ancak, bu lehimize alınan kararlar, Konseyde, 
Türkiye aleyhindeki havanın değiştiğini ve artık her
hangi bir problemin çıkmayacağı manasına kesinlikle 
alınmamalıdır. Nitekim, Avrupa Konseyinde bir ka
rar daha alınmıştır; bu karar doğrudan doğruya Tür
kiye'ye müteveccih gibi görünmemektedir; ama tama
men Türkiye'yi hedef tutan bir karardır. Nitekim, bu 
karar alınırken de, bizim delegasyonumuz, bunun, 
Türkiye'ye müteveccih olduğuna inanmış olacak ki, 
protesto babında salonu terk etmişlerdir. Bu karar, 
objektif, bir tüzük hükmünün değiştirilmesinden iba
rettir. Esasında, direkt olarak bütün üyeleri aynı de
recede ilgilendirmektedir; ancak esas ilgilendirilen he
def alınan,'Türkiye'dir. 

Hangi madde değiştirilmiştir? Her mayısta dönem 
toplantısı başlayınca yetki belgeleri tasdik edilir, iti
raz edilenler münakaşa edilir, oylanır; bu oylamada 
herkes oyunu kullanırdı. Bundan evvelki toplantılar
da Türkiye'nin üyelik sıfatına, delegasyonuna itiraz 
edilmiş, oylanmış ve Türk delegasyonu hemen he
men tümüyle kendi lehine oy kullanmıştır. Şimdi, bu 
hüküm değiştiriliyor; mazbataların, yani yetki belge
lerinin tasdiki esnasında, belgelerine itiraz edilmiş 
olan delegasyonun oy hakkı elinden alınmış oluyor. 
Bundan sonra, bizim delegasyonumuz, bizim yetki 
belgelerimize itiraz edilip, oylandığı sırada, hiçbir su
rette oya iştirak edemeyecek, yani, biz bu hususta 
12 oydan mahrum kalacağız. 

Bu, önümüzdeki Mayıs ayı için hazırlanan bir 
komplonun başlangıcıdır. Bu hususta dikkatli dav
ranmamız lazımdır. Bugüne kadar bu hususta dik
katli davranmadık ve tüzükteki bu hükmün değişti
rilmesine endirekt olarak biz de sebebiyet vermiş ol
duk. Eğer orada, 12 oya ihtiyacımız olmadığı halde, 
gidip blok halinde oy kullanmasa idik, diğer üyelerin 
tenkitlerine hedef olmasa idik, bugün bu maddeyi de
ğiştirmek ihtiyacını hissetmeyeceklerdi ve biz de oyu
muza ihtiyaç olduğu anda bu 12 oydan mahrum kal
mayacaktık. Benim öteden beri, tezimdir; bu gibi 
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meselelerde çekimser kalınması icap ederdi demiştim 
ve kendim de o şekilde hareket ettiğim için, nerede 
ise burada, vatan ihanetine kadar varan suçlama
lara hedef olmuştum. 

Simdi netice şunu gösteriyor ki, burada yanlış bir 
politika takip edilmiştir. Bu hususta müspet oy kul
lanan arkadaşlarımızı tenkit etmiyorum; çünkü gitti
ğimiz zaman hepimiz yeni idik, bu işin esasını, po
litikasını tam bilemezdik; bizi hariciyemizin uyar
ması, ikaz etmesi ve bunun meseleyi nerelere kadar 
götüreceğini tahmin edip, bize bazı telkinlerde bu
lunması lazımdı. Maalesef, hariciyemiz bu ikazlarını 
ve bu yol göstermelerini yapamamıştır ve hatalara 
düşmüşüzdür; netice itibariyle de, bu şekilde, 12 oyu
muzu bundan sonra - ihtiyaç olduğu takdirde - kul
lanma imkânından mahrum kalmışızdır. 

Ben, böyle bir komplonun hazırlandığını ve baş
langıcını, burada yetkili arkadaşlara ve hariciyemi
ze belirtmek isterim, önümüzdeki Mayıs ayında mü
teyakkız olmamız lazım gelir; bazı sürprizlerle kar
şılaşabiliriz. inşallah, dediğimiz tahakkuk etmez. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tombuş. 
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/438) 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
(4/134) 

V. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli I 

Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin sözlü so- I 
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin I 
Emiroğlu'nun cevabı (6/365) I 

BAŞKAN — «Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 
1 inci sıradaki, Konya Milletvekili Salim Erel'in, I 

Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin I 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so- I 
rusunun görüşülmesine başlıyoruz. I 

Soru sahibi Sayın Salim Erel?.. Buradalar. I 
Soruyu cevaplandıracak Sayın Bakan?.. Buradalar. I 
Soru önergesini okutuyorum : I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorumun, Millî Eğitim Gençlik ve Spor I 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için I 
gereğini arz ederim. I 

Salim Erel I 
Konya I 
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BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «Sunuşlar» bölümünde, bir sözlü so

runun geri verilmesine dair tezkere vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Şeker üretimine ve fiyatına ilişkin Sanayi ve Ti

caret Bakanından sormuş olduğum sözlü sorumu 
(6/438) geri alıyorum. 

Gereğini arz ederim. 
Ayhan Fırat 

Malatya 

BAŞKAN — Sözlü soru önergesi geri verilmiştir. 

2. — Ankara Milletvekili Halil fıvgın'ın, Adalet 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/133) 

BAŞKAN — Komisyondan bir istifa tezkeresi 
vardır; okutup, bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bilgim dışında Adalet Komisyonuna seçildiğimi 

öğrendim. 

Komisyondan affımı ve gereğini rica ederim. 
Halil Şıvgın 

Ankara 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

VE CEVAPLAR 

Konya - Beyşehir İlçesinde mevcut olan kapalı 
spor salonu ile stadyum, amacına yönelik sportif faa
liyetler için hizmete sokulmuyor. Büyük önem ver
diğimiz ve aynı zamanda Gençlik Yılını kutladığımız 
bu-dönemde gençlerimize bu tesislerin açılmamasının 
sebebinin belirtilmesi ve bu sebeplerin giderilerek te
sislerin amacına uygun olarak hizmete verilip veril
meyeceği konusunda ne gibi bir çalışma yapılmak
tadır? 

Beyşehir Gölü, çeşitli özellikleri yanında, deniz 
sporları bakımında da, bilhassa Anadolu gençlerinin 
kürek - yelken vb. deniz sporlarına uyum sağlaması 
bakımından çok güzel bir konuma sahiptir. Bu göl
de deniz sporlarının Anadolu gençliğine benimsetil
mesi açısından ne gibi çalışmalar yapılmaktadır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 

METİN EMİROĞLU (Malatya) — Konya Milletve
kili Sayın Salim Erel'in, Konya İline bağlı Beyşehir 
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ilçesindeki spor tesislerine ilişkin sözlü soru önerge
sine cevap arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyor 
ve hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Birinci husus, Konya ili, Beyşehir İlçesi stadyumu 
ile ilgili, tlçe stadyumu, tahsis edilen arsa mahalli
nin Beyşehir Gölü ile olan kod farkının sıfıra yakın 
oluşu sebebiyle, geçmişte sık sık su baskınına uğra
dığından, şehrin daha uygun olan bir mahalline yeni 
bir stad inşa edilmiştir ve söz konusu stad bu sene 
faaliyete geçmiş bulunmaktadır. Amatör kümeden 
Beyşehir Spor ve Eşrefoğlu Spor kulüpleriyle diğer 
mahallî takımlar, maçlarını halen bu yeni stadyumda 
yapmaktadırlar. 

Bu arada, eski stadyumdaki su baskınını önlemek 
üzere, belediye tarafından göl istikametinde bir önle
me duvarı çektirilmiş olup, bunun ne derecede etkili 
olabileceği ve tesisten de ne derece yararlanabileceği 
zamanla tespit edilecektir; çünkü su baskınları deği
şik kodlarda olmaktadır. 

Beyşehir Spor Salonu da, açık ve faaldir; ancak, 
spor salonlarına bünyesinde yer veren kulüpler ilçede 
mevcut bulunmadığı için, halen iki bakıcı personelin 
istihdam edildiği salondan sadece okullar istifade et
mektedirler. Maalesef, ilçelerde yaptırdığımız kapalı 
spor salonlarından istifade etme bu şekilde olmakta
dır. Halkın, kapalı salonlarda spor yapma konusunda 
bir alışkanlığı ve disiplini olmadığından, açık havada 
yapılan sporlar daha tercih edilmekte, kapalı salon
da yapılan sporlar ancak belli kulüpler tarafından ya
pılmakta, kulüplerin olmadığı ahvalde de okullar bu 
salonlardan istifade etmektedirler. 

Göller, baraj gölleri ve durgun nehirler gibi, geniş 
doğal kaynaklara sahip olan ülkemizde tatlı su spor
ları konusunda, başta Eğirdir Gül Kupası Yelken 
Yarışmaları ve Van Gölü ile Ankara Gölbaşında, 
geçmişte, birçok uygulama denenmiştir; ancak, deniz
lerimiz gibi, rüzgâr ve durgunluk sabiteleri devamlı
lık arz etmeyen iç sularımızda, rüzgâr kesilmeleri se
bebiyle; yelken; ani patlayan rüzgâr ya da fırtına ne
deniyle, kürek ve tekne yarışmalarının yapılmasından 
zamanla vazgeçilmiştir; bunun bazı riskleri olduğu 
ortaya çıkmıştır. Değişken havanın tesirlerini tahmin 
etme zorluğu karşısında, bu tip iç sularda, göllerde 
kürek ve teknek yarışmalarının yapılmasından, bu 
tecrübeler dolayısıyla vazgeçilmiş bulunuluyor. 

Bu dallarda, organize olmayan amatör ferdî spor 
imkânları, her zaman, isteklilere - tabiî amatör ferdî 
spor imkânı olarak - açık bulunmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Salim Erel, konuşmak istiyor musunuz? 
SALİM EREL (Konya) — istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. Sayın Erel, ko

nuşma süreniz 5 dakikadır. 
SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; değerli Bakanımızın vermiş olduğu 
bilgilere yürekten teşekkür ederim. 

Türkiye genelinde kapalı spor salonları ve futbol 
sahaları, gençlikten ziyade, profesyonel nitelikteki 
kulüplerin hizmetine amade tutulmaktadır. Bu gibi 
tesislerin taşrada okullara tahsis edilmesi, bunların 
fonksiyonunu yerine getirmesi yönünden çok yararlı 
olur kanısındayım. 

Atatürk ilkeleri ve inkılapları doğrultusunda, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığında, büyük bir öz
veri ile hizmet vereceğine yürekten inandığım Sayın 
Bakanımızın, bu gibi konularda da beklediğimiz hiz
metleri yerine getireceğini kabul ediyor ve kendilerine 
teşekkür ediyorum. 

Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, izmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın soru önergesi vardır. 

Sayın Şardağ izinli olduklarından soru önergesi 
ertelenmiştir. 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Abdullah Çakırefe?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
4. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Tü

keticiyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/383) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun ta
sarısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin söz
lü sorusu ve tçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ce
vabı (6/384) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekili Cü
neyt Canver'in, bir vatandaşı dövdükleri iddia edilen 
Adana - Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolunda görevli 
polislere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Canver?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki şomlarımın! İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akibulut tarafımdan sözlü olarak cevaplandırıl-' 
masını saygılarımla talep ederim. 5.6.1985 

Cüneyt Canver 
Adana 

Adana'mn Osmaniye Kazasında, Çarşı Karakolun
da, Mustafa Kirkit adlı yurttaşımız, susturucusu olma
yan bir motosiklet ile dolaştığı için, polislerce dö
vülmüş ve yediği dayak sonucu hastaneye kaldırıla
rak, dalağı alınmıştır. Olay, 27 Mayı® tarihli Adana 
Güney Ekspres Gazetesinde de yer almıştır. 

1. 'Mustafa Kirkit adlı yurttaşımızı döven po
lisler ve amirleri hakkında herhangi bir işlem yapılmış 
midir? 

2. Susturucusu olmayan 'bir motosikletle dolaş
manın cezası, komaya sokuluncaya kadar dayak ye
mek inlidir? 

3. Polisin, suçu ne olursa olsun, vatandaşlara 
, eziyet etmeye, dayak atmaya, işkence yapmaya hak
ları var mıdır? 

4. Yeni getirilen yasa tasarısı ile «Telefon din
leme» ve «Mektupları okuma» yetkileri; işkence ya
pan, vatandaş döven bu gübi polislere mi verilecek? 
(Tasarınınhazırlanma amacı bu mudur? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere İçiş
leri Bakanı Sayın Yıldırım Akbulut, buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AlKIBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, yüoe Meclisin değerli üye
leri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canıver tara
fından Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Başkanlığına 
verien ve tarafım'dan sözlü olarak cevaplandırılması 
talep edilen, Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolunda görev
li polMer tarafımdan Mustafa Kirkit isimli şahsın dö-, 
vülmesi hususundaki sözlü soru önergesini cevaplı
yorum. 

Mustafa Kirkit isimli şalhSı dövdüğü iddia edilen 
polis memurları Ali Acar ile Mehmet Kı'lıç'ın, döv
mek; Komiser Yardımcısı Remzi Akıncı'nın ise, okya 
ıkayıtsız kalmak suçlarından, haklarında soruşturma 
açılmış ve polis memurları görevden uzaklaştırılmış; 
haklarımla yürütülen idarî tahkikat sonuçlandığından, 
göreve iade edilmişleridir. 

Soruşturma sonucu düzenlenen tahkikat evrakının 
'bir nüshası, adlî yönden işlem yapılmak üzere, Os-
manüye İlçesi Adliyesine intikal ettirilmiş olup, Os
maniye Cumhuriyet Savcılığınca Komiser Yardımcısı 
Remzi Akıncı hakkında takipsizlik kararı verildiği; 
polis memurları Ali Acar ile Mehmet Kılıç hakların
da, efrada suimuamelede bulunmak suçundan dolayı, 
Osmaniye Asliye Ceza Mahkemesi nıezdinde kamu 
davası açılmış olduğu anlaşılmıştır. 

Disiplin yönünden düzenlenen dosya üzerine, polis 
memuru Ali Acar, Adana îl Polis Disiplin Kurulu
nun 26.6.1985 gün ve 152 sayılı kararıyla, Emniyet 
örgütü Disiplin Tüzüğünün 7 nci maddesinin birinci 
Ibenıdine göre, 12 ay, uzun süreli durduma cezasıyla 
tecziye edilm'iştir. Diğer görevliler hakkındaki disip
lin dosyası ise, Yüksek Disiplin Kuruluna intikal et
tirilmiştir. 

Konuyla ilgili yaptırılan tahkikatta, Mustafa Kir
kit isimli şahıs hakkımda, susturucusu olmayan mo
tosikletle dolaşmak suçundan değil de, tehlikeli vasıta 
kullanmak suçundan dolayı işlem yapılarak Osmaniye 
Adliyesine sevk edilmiştJir. 

Polisin, vatandaşlara, her ne sebeple olursa olsun 
eziyet etmeye, dayak atmaya hakkı yoktur. Bu tür 
hoş olmayan hareketlerin meydana gelmemesi için 
eğitime önem verilmekle birlikte, sıralı amirlerce de 
uyarılar yapılmakta ve gerekli tedbirler alınmakta 
olup, ayrıca adlî ve idarî tahkikat açılmaktadır. Şikâ
yet üzerine bu personel hakkında da tahkikat açıl
mıştır. 

«Yeni getirilen yasa tasarısı ile, telefon .dinleme ve 
mektupları okuma yetkileri, işkence yapan, vatandaş 
döven bu gibi polislere mi verilecek? Tasarının hazır
lanma amacı bu mudur?» sorusuna şu sekide cevap 
vermek mümkündür; Ülkemizde huzur ve güvenin sağ
lanmasında hiçbir fedakârlıktan çdkinmeden görev ya
pan polis, 'bu görevini yaparken, kanunlara uygun 
olarak hareket etmektedir. Ancak, az da olsa, bazı, 
emniyet mensuplar inin vatandaşlara iyi davranmadık
larının anlaşılması üzerine, bu tür hareketlerin meyda
na gelmemesi için her türlü gayret gösterümektedir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım efendim. 

— 2*3 — 
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BAŞKAN — Teşekkür 0derkn Sayın Bakan. 
Sayın Cüneyt Canıver, konuşmak işitiyor musu

nuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet Sayıa Baş

kan. 
ıBAS/KAN — Buyurun Cayın Canver; süreniz 5 

dakikadır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Balkanımıza, soruma tam 
olarak cevap verdikleri için teşekkür ediyorum. Olayı 
yaratanlar hakkında, somut olarak, hangi işlemleri 
yaptıklarımı söyledikleri için, ibu mağdur vatandaş ve 
bu tür mağdur vatandaşlar adına da kendilerinle tek
rar teşekkür ediyorum. Beklediğimliz, hler olayda bu 
kadar hassa, duyarlı olmak ve mutlaka işi sonuçlan-
dırıncaya kadar takip etmektir. 

iSayın Balkanımızın söylediği bir cümleyi yüksek 
sesle tekrar etmek işitiyorum: Polisin, vatandaşa, her 
ne suretle olursa olsun, eziyet etmeye hakkı yoktur. 
Bu gerçeği mutlaka ve mutlaka bütün polis kadrosu
nun kabul etmesini - ki kabul ettiğini varsayarak -
bu gerçeğe rağmen, bu yasal duruma rağmen bu ger
çeğin dışında davrananlarında şiddetle tecziyesi ciheti
ne gidilmesini tekrar huzurlarınızda sallılk veriyorum. 

İlave etmek istediğim husus şuidur: Bu, aslında, 
adi bir suçluya uygulanan bir muamele; tehlikeli va
sıfta kullanmak, aslında son derece az cezayı müstelzim 
suçlardan bir tanesi. Tüm polis camiasını kasdetmeden 
konuşuyorum; o iki polisteki hıncı, hırsı, düşünebi
liyor musunuz? O Vatandaşın, sadece ve sadece bu 
suçundan dolayı dövülmesinin bedeli, dalağının yırtıl
dığı içlin, alınmasına varmıştır. Yinıe, düşünebiliyor 
musunuz, üstelik o vatandaşın babası da, o karakolda 
bekçi... insanları yerlerde tekmeleyerek dövenin, sa
nıyorum,hiç bir mantıklı (gerekçesi yoktur; hukuksal 
gerekçesinin olması ise, zaten mümkün değil. Adi 
suçlarda bu kadar vahşete varabilecek boyutlarda şid
det gösterilerinde bulunan polislerin, bazı özellSkli 
suçlarda da neler yaptığını bilmekteyiz. 

Sayın Bakanım^ hangi' mülahaza ile olursa olsun, 
naUta bu, devletin bütünlüğüne yönelik suçlarda dahi 
olsa, aynı itinayı göstermenizi dilerim; aynı hassasi
yeti yinıe göstermek zorundayız. Suçlu dahÜ olsa, her 
insanın, savunulacak birtakıım yönleri vardır; idama 
mahkûm bir suçlu, eğer hasta ise, önce tedavi edi
liyor, sonra idam hükmü infaz ediliyor. Bu konuda bu 
denli duyarlı olan yasalarımızın uygulayıcıları da, 
bazı özellikli suçlarda, «İşte, bunlar devlet bütünlü-
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güne Jeastetaişerdıir» gibi gerekçelerle işkence yapma
malılar ve bunlarım işkence yapmalarına ise, yöne
timce asla ve asla müsamaha edilmemeli 

'Düşünüyorum, neden işkence yapar insanlar? Çün
kü, orada alınan ifadesini, işlkence yapılan sanığın, 
sonradan savcı ve hâkim huzurunda reddetme imkânı 
var. Yani oradan alınan bilgüer, üst mercilerde, çoğu 
zaman bir işe de yaramıyor. Buna rağmen, özellik
le devlet aleyhine işlenen suçlarda sanığa uygulanan 
işkencenin gerekçesini kendi kendime sordum ve bul
dum; bence gerekçe şu: Gerekçe, o sanığa yöneltilen 
kötü muamele veya maddî tahribat yapmak da de
ğil, onun da ötesinde, işkencenin bence asıl amacı, 
toplumsal muhalefeti susturmaktır. İşkence iddiaları
nın yaygınlaştığı toplumlarda insanlar daha suskun, 
d̂iaha korkak, daha ürkek, haltta ve hatta halk araya

maz durumlara gelmişlerdir. 

IİSMAİL ÜĞiDÜL (Edirne) — Nereden biliyor
sun? 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — İşte, işkence
nin asıl ve temel gerekçesi buldur: Toplumsal muha
lefeti susturmak. 

AUÎ RIPKI ATASEVBR (Tekirdağ) — Setlin 
teorin o. 

BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendim. 
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bu söyledüik-

lerim muvacehesinde, şu hususu yeniden Sayın Ba
kanımıza hatırlatmak; isterim1: Adi suçlulara uygu
lanan bu insanlık dışı muamelede gösterdiği hassasi
yeti, siyasî suçlulara da, uygulanan bütün muamele
lerde göstermesini diliyorum ve bunu beklemek be
nim en tabiî hakkım. Gerekçesi ne olursa olsun, hangü 
gerekçeyle olursa olsun, bir insana fiske vurma hak
kına sahip değilsiinüz; hele hele bu insanlar savun
masız iseler... 

IBazen işlkence öyle boyutlara ulaşır ki, işkence
nin baskısı altında, işkence görenler yanlış ifade ve 
beyanlarla, polisi bile aldatırlar. Gündeme geldiğinde, 
Sayın Bakanımıza onuln bir misalimi arz edeceğim. 
Bir olay 'dolayısıyla yakalanan sanığa, «Sen 
TKP'ye üye olmuşsun; bunu anlat» diyorlar. «Ben, 
olmadım, dedim ve TKP'yı beğenmediğimi söyledim; 
ama bir kere, Birinci Şube Müdürü, bunu kabul etti
receksiniz», diye direktif vermiştir; sorgulama şöyle 
cereyan etti: 

«Senıi küm kaydettirdi?», «Atilla Sav»; «Partinin 
en yüksek yöneticisi kimdi?», «Zeki Baştimar»; «Bu 
adam nerede?», Doğu Almanya'da»; «Yerini söyle», 
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^Bilmem»; «(Partinin üst düzey yöneticileri kimidir?», 
«jMitataz Soysal, Bahri Savcı, Galhlit Talaş»; «Partir 
nin Türkiye'de yöneticisi kimdir?», «Ahmet Kardan.» 

MEHMET DELİGEOGLU (Adıyaman) — Sayın 
Balkan, bunun soruyla alakası nedir? 

'BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz dolmuştur 
©fendim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum 
efendim. 

(Düşünebiliyor musunuz, işkence korkusu, bazen, 
suçsuz insanlar hakkında daha neler söyletebiliyor... 
Tabiî bu, MİT'ten dönen ve MİT'in, polisin bilgisiz
liğini daha sonra kınadığı bir olay.-

41SMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne alakası var bu
nun? 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Yaşamış gilbi anlatıyor. 

(BAŞKAN — Sayın Canver, »üreniz dolmuştur 
efenıdiım. 

CÜNEYT CANVER pevamla) — Müsaade edin, 
sözlerimi tamamlayayım, 

Sonuç : 'Sayın (Bakanın, aynı hassasiyeti bütün 
olaylarda - diemün yinelediğim gilbi - siyasî suçlarda, 
devlet bütünlüğüne dahi kasıtlı olsa, bu tür suçlarda 
da göstermesini bekliyor ve diliyorum. 

Saygılarımla efenldilm. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayısn Canver. 
Soru cevaplanıdırılmıştır. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — EDkelksen gel kür

süde konuş, top. İbne seni. 
İSMAİL ÜGDÜL (Edirne) — Bana mı söylü

yorsun? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet, sana de

dim, taibiî. 
6. (— Konya 'Milletvekili İSâbri Irmak'm, yabancı 

bir gazeteye iverdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru 'önergesi (6/395) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Konya Milletvekili Sab
rı Irmak'ın, yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan 
demece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

(ANAP ve HP sıklarından ayağa kalkmalar, gü
rültüler) 

Sayın Sabri Irmak buradalar mı? Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?,. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
MALİL tBRAHtM KARAL (Ankara) — Sayın 

Başkan, burada bir olay oluyor, müdahale etımJyor-
SUttUZy.. 
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BAK1KI ARTUKARlSLAN (Bingöl) — Bir de 
işkenceden! bahsediyorsun... Adam dövmeye gidiyor
sun; elinden gelse* adam da öldürürsün... 

BAŞKAN — Sayın mületvekileri, lütfen oturu
nuz efendim. Lütfen sayın milletvekilli... 

HAKKI ARTUKARlSLAN (Bingöl) — Sayım 
(Başkan... 

'MEHMET DELİGEOGLU (Adıyaman) — Sayın 
Başkan, düpedüz Meclisin ortasında mliletvekilime el 
kaldırıyor. 

HAKİKİ ARTÖKAiRSLAN (Bingöl) — Sayın 
Başkan, antik bu zihniyete karşı dikkatli ohnak ge
rekir, bir milletveikiline e l kaldırıhıyor. (Herkes haddini 
bilmelidir,,. 

(MEHMET DELİGEOGLU (Adıyaman) — Onda 
terbiye var mı efendim? 

(BAŞKAN •— Lütfen, müzakereleri Mal etmeyelim 
efendim, 

7. — fiatay Milletvekili \thsam pürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti garajından {Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza \uygulandığı [iddia \edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü |sjora önergesi f6/396) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Hatay MÜllötvekili İhsan 
Gürbüz'ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından 
Hatay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı iddia edi
len siyafs! ambargoya ilişkÜn Başbakandan sözlü soru 
önergesi var. 

Sayım İhsan Gürbüz?.. Buradalar. 
Cevap verecek Sayın Başbakan veya sayın bakan?.. 

Ydk. 
(Soru önergesi ertelenmiştir. 
MEHMET DBlJCEOGIJU (Adıyaman) — Ucuz 

kabadayı, yüce Mecliste kavga mı edelim? Bir de 
işkenceden bahsediyor, burada adam dövmeye kalkı
yor, 

BAŞKAN •— Sayın Delieeoğlu, Kitfen efendim... 
MEHMET DELİGEOGLU (Adıyaman) — Sayın 

Başkan, yüce M edislte başkasının üzerine yürüyor efen
dim. 

BAŞKAN — Lütfen müzakereleri ihlal etmeyelim 
efendim. 

8. \—Jzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Türkiye' 
de düzenlenen tfestivaUere Miskin [Küttür Ve Wwizm 
Bakanından sözlü >soru önergesi {6/397} 

9. ^-tzmir Milletvekili {Rüştü \Şardağ'm, jHOT Eği
tim [Gençlik \ve iSpor vski \Bakamnm Ibazı tasarrufla
rına pişkin {Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 
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10. ı— izmir Milletvekili Rüştü §ardağ'mt iran İs-
lam Cumhuriyetinin ibazı çevreleri laleyhimize etkile
meye çalıştığı {iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

11. ı— İzmir Milletvekili Rüştü $ardağlın, Hüküme
timizin iran \- Irak savaşının sona \erdirilmeslyle ilgili 
girişimlerine pişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (61400) , 

IBAŞIKAN — 8, 9, 10, 11 inci sıralardalkfı izmir 
Milletvekili Rüştü Şardağ'ın soru önergeleri, izinli 
olduklarından dolayı ertelenmiştir. 

12. — Diyarbakır \Milletvekili Mahmud Ultuna-
kar'ın, pevlet [Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına itöşkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi {6/401) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, 'Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Devlet Planla
ma Teşkilatında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi bulunmak
tadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

13. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, ÎSDEMİR'in Irak'la yapmış olduğu demir satış 
bağlantısına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin cevabı (6/402) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, ÎSDEMİR'in Irak'la yap
mış olduğu demir satış bağlantısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Abdurrahman Demirtaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

.ÎSDEMİR tarafından Irak'a sevk edilmek üzere 
193 bin ton demir satış bağlantısına ilişkin sorula
rımın Sayın Başbakan tarafından sözlü olarak cevap
landırılmasına müsaadelerinizi saygı ile rica ederim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 

İskenderun Demir Çelik Fabrikaları (ÎSDEMİR) 
tarafından Irak'a ihraç edilmek üzere 193 bin ton 
demir satış bağlantısı gerçekleştirilmiş bulunulmakta
dır. Ancak ÎSDEMİR, sözleşmeye zamanında cevap 
veremeyeceği endişesiyle, satış bağlantısını, İskende
run'da Ekinciler, istanbul'da Çukurova Endüstri, İz
mir'de tzdaş adlı üç firmaya devretmiştir. Bu satış ve 
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nakliye işleri yukarıda zikredilen 3 firmaya tonu 317 
US doları üzerinden ciro edilmiştir. 

Soru 1. ÎSDEMİR satış ve nakliye işini kaç US 
doları üzerinden yapmıştır ve bu işten kaç dolar za
rar etmiştir? 

Soru 2. ÎSDEMİR bu bağlantıyı yaparken ken
di kapasitesini bilmiyor muydu? Yoksa bu hadisenin 
altında başka hesaplar mı bulunuyor? 

Soru 3. iş niçin adı geçen üç firmaya devredil
miştir? işe talip başka firma yok muydu? Yoksa hi
mayeye mazhar firmalar yalnız bunlar mıdır? 

Soru 4. Yakında yine ÎSDEMİR tarafından 
iran'a 5 yıl içerisinde sevk edilmek üzere 1,5 milyon 
ton demir satış bağlantısı yapılmak üzeredir. ÎSDE
MİR bu satış işlemini de benzeri şekilde başka fir
malara devretmeyi düşünüyor mu? Kapasitesi belli 
olduğuna göre, bazı firmaları zengin etmek paha
sına zarar etme hesaba katılmış mıdır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te

kirdağ) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Ha
tay Milletvekili Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, ÎS
DEMİR fabrikalarından Irak'a seVk edilmek üzere, 
193 bin ton demir satış bağlantısı hakkında, Sayın 
Başbakanımızdan cevaplandırılmasını istedikleri söz
lü sorularına cevap vermek üzere söz almış bulunu
yorum. 

1. Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğü ile Irak resmî ithalatçısı Iraimport arasın
da, anılan ülkeye ihraç edilmek üzere toplam 394 
bin ton demirin C and F (C x F) tabir edilecek nak
liye şartlarıyla Musul'a 282 dolar/ton fiyattan ihra
cını kapsayan anlaşmalar imzalanmıştır. Ayrıca, iki 
ülke heyetleri arasında akreditiflerin bil ahara ihra
catçı firmalara dağıtılmaları hususunda da mutaba
kata varılmıştır. 

Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdür
lüğü, uhdesinde kalan demirlerin Irak'a şevki için, 
öcallar Koyuncu A.Ş, ile, 27,20 Amerikan doları/ton 
taşıma ücretini kapsayan anlaşmayı imzalamıştır. Tür
kiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğü
nün bu işten herhangi bir zararı bulunmamaktadır. 

2. 1 inci maddede de belirtildiği gibi, Irak'a, 
Türkiye'den ihracı protokola bağlanan 394 bin ton 
demirden yüzde 50'si özel sektör, yüzde 50*si de Tür
kiye Demir ve Çelik işletmeleri tarafından gerçek
leştirilmiştir ve bu rakam Türkiye Demir ve Çelik iş
letmeleri İskenderun Müessesesi fabrikalarının üre
tim kapasitesini aşan bir miktar değildir. 
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3. Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri Genel Mü
dürlüğü, Iraimports tarafından lehine açılan 394 bin 
ton demirden, yükümlülüğünde kalan yüzde 50 mik
tarı ISDEMIR ve Karabük tesislerinde üreterek, Irak'a 
nakletmek üzere 27,20 dolar/ton, yani ton başına 27,20 
dolar nakliye ücreti üzerinden, öcallar Koyuncu Ano
nim Şirketi ile nakliye ve gümrükleme protokolü im
zalamıştır. Ancak, en düşük ücreti veren nakliyeciye 
yaptırılmak zorunluluğundaki nakliye işi, tüm çabala
ra rağmen istenilen düzeyde gerçekleştirilemeyerek, 
ihracat taahhütünün zamanında gerçekleştirilebilme
sini teminen, 194 bin ton demirin ihracatçı -firmalar 
tarafından ihracını sağlamak amacıyla ve kendilerine 
davetiye çıkartılan 17 ihracatçı firma ile Türkiye De
mir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünde yapı
lan açık artırma sonucu, fob (yani kamyonda teslim) 
ISDEMIR 317 dolar/ton fiyatla en yüksek fiyatı ve
ren Ekinciler, Çukurova ve Izdaş A.Ş. firmalarına, 
Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri yükümlülüğün-
deki 194 bin ton demirin, Türkiye Demir ve Çelik iş
letmeleri üretiminden karşılanması kayıt ve şartıyla 
devir işlemleri yapılmıştır. Bu satıştan dolayı da, De
mir Çeliğin. zararı sözkonusu olmayıp, bilakis kârı 
vardır. 

Tüm işlemler usulüne uygun ve diğer iştirakçi fir
ma temsilcilerinin önünde açık olarak gerçekleştiril
miştir. Bu konuda herhangi bir himaye sözkonusu de
ğildir. 

4. Kamu ve özel sektör üretici - ihracatçı firma
ları tarafından iran'a bir yıl içerisinde ihraç edilmek 
üzere 1,5 milyon tonluk demir-çelik anlaşması yapıl
mıştır. 

Bu konuda Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri 
adına da akreditif açılması halinde teşekkül üzeri
ne düşen görevi yerine getirecektir. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Demirtaş, konuşmak istiyor musunuz? 
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Demirtaş; süreniz 5 

dakikadır. 

ABDURRAHMAN DEMlRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Devlet Baka
nı Karaevli'nin verdiği izahata çok teşekkür «derim. 

ISDEMIR, maalesef kurulduğu günden bu yana 
daima zarar eden bir müessesedir. «Kuruluş halinde» 
sloganıyla bu müessesenin zararlarını devlet daima 
kapatmaya çalışmıştır; ama maalesef madalyonun 

öbür yüzü bu şekilde değildir. Bir demir mafiası tü
remiştir Türkiye'de. Bu mafia, iskenderun Demir ve 
Çelik işletmelerinde de tezgâhını kurmuş ve çeşitli 
yollardan menfaat sağlamak suretiyle hem devleti za
rara sokmakta, hem de belirli firmaları himaye et
mek suretiyle kendi çıkarlarını gündeme getirmekte
dir. 

Sayın Bakanın belirttiği gibi, ihale yapılmış; fa
kat işi yapacak kudreti olmadığı görülen bu firma 
üzerine yeni bir sözleşmeye gidilmiş, 3 firma davet 
edilmiş, öbürleri bertaraf edilmiş; bu 3 firmadan Iz
daş... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLI (Te
kirdağ) — 3 firma davet edilmemiş, 17 firma davet 
edilmiş. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
17 firma davet edilmiş, öyle kabul edelim; fakat bu 
ihalelerde neler döndüğünü hepimiz çok yakinen bi
liriz. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Neler dönüyor, 
izah eder misiniz? 

ABDURRAHMAN DEMlRTAŞ (Devamla) — 
Döneni söyleyeceğim, merak buyurmayın efendim, 
şimdi arz edeceğim. Ben bunları, sizleri suçlamak 
için söylemiyorum Sayın Bıyıklı, hadiseler ortaya çık
sın diye söylüyorum. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Biz de bilelim. 
ABDURRAHMAN DEMlRTAŞ (Devamla) — 

Bileceksiniz zaten efendim, söyleyeceğim, merak bu
yurmayın. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ABDURRAHMAN DEMlRTAŞ (Devamla) — 

Görünüşte, bu 3 firma üzerinde kalıyor; sonra 2 fir
ma (tzdaş'la, Çukurova) çekiliyor ve nakliye Ekinci-
ler'in üzerinde kalıyor. Bunlar nasıl kalıyor; onu da 
izah etmeyi ben vareste addediyorum ve şunu ifade 
ediyorum : iskenderun Demir ve Çelik işletmesi bu 
işte 500 milyon lira zarar etmiştir. Sayın Bakan 20 do
lar kâr göstermektedir; ama aslında, ortada 500 mil
yon liralık bir zarar vardır. 

ÖZDEMIR PEHLIVANOĞLU (izmir) — Hangisi 
doğru? 

ABDURRAHMAN DEMlRTAŞ (Devamla) — 
Sayın Bakan, daha iyi tetkik edilmek için, bunlar 
üzerinde herhalde gerekli teftişi yaptırırlar zannedi
yorum. 

Bunun ötesinde, bakın size başka bir konuyu da
ha arz edeyim: Demiri fason işletecek iskenderun 
Demir ve Çelik işletmelerine bir firma KDV dahil 
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145 bin lira, başka bir firma KDV hariç 135 bin lira 
(Yüzde 10'u olan 13 bin 500 lirayı da eklerseniz 
148 500 lira eder) fiyat teklif ediyor ve bir ay va
deli olarak iş başka bir firmaya veriliyor. 

Sayın Bakan bunu ihbar telakki ederler zannedi
yorum. 

İSMET TURHANG1L (Manisa) — Firmanın is
mi ne efendim? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Söylemek istemiyorum efendim; Sayın Bakan arzu 
ederlerse kendilerine takdim ederim. 

TÜRKAN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Mec
listen gizlemeyin. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
EM Eksport. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Efendim, o konuda soru yöneltin, ona gö
re cevap vereyim. 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Efendim, Sayın Bıyıklı bu işler nasıl dönüyor diye 
sordu, ben de onu anlatıyorum. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLl (Te
kirdağ) — Bununla ne alakası var? 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Bir ay obsiyonla, ikinci firmaya veriliyor. Bu ihale 
verilirken ne gibi dolaplar çevriliyor?., insan üzülü
yor... Ben hadiseyi, Sayın Bakanı veyahut da sayın 
hükümeti tenkit etmek için arz etmiyorum; ama orta
da birtakım yolsuzluklar var. Hükümetin bunun üze
rine gideceğinden eminim; onda hiçbir endişem yok
tur. İsteriz ki, iskenderun Demir ve Çelik işletmeleri 
zarar etmesin, zarardan kurtulsun. Ben bu temenni 
ile hepinizi saygılarımla selamlıyorum. (MDP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Demirtaş, 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
14. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan se-

- yahatlere ye sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
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75. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'ın, Fis-
kobirlik'in, yerfıstığı üreticilerine olan borcuna iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/404) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Fiskobirlik'in, yerfıstığı üreticile
rine olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Üstüne!?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, izmir Milletvekili 
Rüştü Sardağ'ın, sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Sardağ'ın izinli olması nedeniyle sözlü soru 
önergesi ertelenmiştir. 

17. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza 
karşı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/406) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Ha-
tay'lı vatandaşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Tevfik Bilal?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir efendim. 

18. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alp-
temoçin'in cevabı (6/408) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, bazı müesseselere borç
lu oldukları iddia edilen üniversitelere ilişkin Maliye 
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakan
larından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakanlar?.. 
Sayın Alptemoçin burada; Sayın Emiroğlu yok. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dercedilen suallerimin Maliye ve Gümrük 

ile Millî Eğitim Gençlik ve Spor bakanları tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması hususunda delalet bu-
yurulmasını arz ve teklif ederim. 

Mahmud Altunakar 
Diyarbakır 

1. Bazı üniversitelerin borçlu oldukları ve borç 
sebebiyle icra ve haciz muamelesiyle karşılaştıkları 
doğru.mudur? Doğru ise bunlar hangi üniversiteler
dir? 

2. Borç sebebi nedir? Üniversite idarelerinin büt
çelerini tecavüz ederek fazla sarfiyattan mı neşet et
miştir? Yapılan tahsisatın kifayetsizliği midir veya 
şaşalı bütün propagandalara rağmen, iktidar malî bir 
bunalım içinde olup, gerekli nakit mi tahsis edileme
miştir. 

3. Adetlerini çoğaltmaktan övündüğümüz, an
cak; ihtiyacı karşılayacak binaları, öğretim ve müte
hassıs eleman kadroları, ders alet ve edevatı ikmal 
edilmemiş üniversitelerin; personeline, TEK'e, PTT' 
ye ve Et - Balık gibi müesseselere borçlu olduğu hal
de, bu üniversiteler nasıl inkişaf edecek ve yüksek 
tahsil bakımından sıhhatli bir öğretimin yapılacağına 
kani ve emin misiniz? 

4. Dicle Üniversitesinin 3 üncü sual muvacehe
sinde durumu nedir ve meselelerin halli için ne gibi 
çareler düşünülmektedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
MALİYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 

KURTCEBE ALPTEMOÇÎN (Bursa) — Sayın Baş
kan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; Diyarbakır Mil
letvekili Sayın Mahmud Altunakar'ın sözlü olarak 
cevaplandırılması istemiyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığına verdiği soru önergesine cevap 
vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Değerli üyeler, bazı üniversitelerin borçlan, yap
tıkları taleplerle Bakanlığımız tarafından anlaşılmış
tır ve bilinmektedir; ancak bu borçlarla ilgili icra 
ve haciz muameleleriyle karşılaştıkları konusunda 
Bakanlığımızda herhangi bir bilgi mevcut değildir. 

Borcun, bütçelerdeki ödeneklerin üzerinde harca
ma yapılmasından kaynaklanması kanunen mümkün 
değildir. 1050 sayılı Genel Muhasebe Kanununun 
45 inci maddesiyle, idarelerin, bütçe ödeneklerinden 
fazla harcama yapmaları önlenmiştir; ancak, önce
den öngörülmeyen yeni yasal düzenlemeler yapılması 
veya baza hizmetlerin gereği doğan gider faturaları
nın, kuruluşlara malî yıl sonunda ulaşması gibi ne
denlerle borçların doğması mümkündür. 

* Yukarıda belirtilen nedenlerle doğan ve ilgili ma
lî yıl bütçesinden ödenemeyen giderler, bir sonraki 
yıl bütçesi borç tertibinden karşılanabilmektedir. 

İlgili malî yıl bütçesinin bir önceki yılda hazırlan
ması sonucu dikkate alınmamış hizmet artışları ol
ması halinde doğacak ödenek ihtiyaçları, Anayasa, 
bütçe kanunu ve Muhasebei Umumiye Kanununun 
verdiği yetkiler çerçevesinde ve imkânlar ölçüsünde 
karşılanabilmektedir. Malî yıl içinde kuruluşların 
talebi halinde ve Gümrük Bakanlığınca yapılan ge
rekli de&işikliklerle bütçeler için ek bir kavnak varat-
ma'k mümkün olduğu gibi, var olan kaynakların da 
daha verimli kullanılabilecek alanlara kanalize edil
mesi mümkündür. 

Kuruluşların hizmet tertiplerinin yıl içinde öde
nek sağlamak mümkün olduğu gibi, önceki yıllarda 
çeşitli nedenlerle doğmuş olan borçları için de bütçe 
imkânları ölçüsünde ek bir imkân yaratılabihnektedir. 
örneğin, yalnız üniversiteler için 1985 Malî Yılı 
Ağustos ayı sonu itibariyle personel borçlan için 
706- 323 852 lira diğer borçlar için 453 328 707 lira 
olmak üzere toplam 1 159 652 559 lira ödenek tah
sisi yapılmıştır. Diğer, borçlar için ödenek tahsisi 
yapılan kuruluşlar arasında PTT, TEK, Et ve Balık 
Kurumu gibi kamu kuruluşları da vardır. 

ödenek tahsisinin yanında, kuruluşlann, kamu 
kuruluşlanna olan borçlarını ödemede gerekli özeni 
göstermeleri için de Bakanlığımızca gerekli düzenle
meler yapılmıştır. 

Dicle Üniversitesi de kamu kuruluşlarına borçlu 
olan üniversiteler arasındadır. 1985 yılında Bakanlı
ğımıza yapılan başvuru üzerine üniversiteye personel 
borçlan iç'n 3 560 000 lira, diğer borçlar için 
15 604 744 lira olmak üzere toplam 19 164 744 lira 
ödenek tahsisi yapılmıştır. 

Üniversite tarafından borçlar için yeni bir baş
vuruda bulunulması halinde, Bakanlığımız imkânlan 
ölçüsünde, bu müracaatları değerlendirebilecektir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altunakar, konuşmak istiyor musunuz? 
ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Altunakar; konuş

ma süreniz 5 dakikadır efendim. 
.MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; tevcih ettiğim 
suallere vermiş olduğu cevap sebebiyle Sayın Baka
na şükranlanmı arz ederim. Bu sual malumu âliniz 
olduğu üzere, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan-
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lığına da tevcih edilmişti; ancak her ikisinin burada 
vereceği cevapla, benim sualim tamamlanacaktı; 
fakat Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı kendilerini 
ilgilendiren kısımla ilgili cevap verdiler; bendeniz de 
bu cevap için mütalaalarımı arz etmeğe, çalışacağım. 

Sayın Balkanın buradaki izahatından tespit etti
ğim müspet iki nokta var: Kabul buyuruyorlar, itiraf 
edVorlar, bu müesseselerin, üniversitelerin borçları 
vardır. İkinci müspet ve itiraf ettikleri nokta, idare
lerin bütçe tahsisatlarından fazıla harcama yapmaları 
kanunen mümkün değildir. Bunun dışında kendilerin
den çok çok itizar ederim buradaki diğer bütün söz
leri, tabiri caizse, sadece yuvarlak laflardan ibaret
tir. 

Arkadaşlar, burada üniversitelerin borçlarını ken
dileri de kabul edivorlar -ve tahsisat üzerinde sarfi
yatların yapılmavacağının kanunen mümkün olmadı
ğını da kabul edivorlar; öbür taraftan da, borçları 
var,.. Bu ne demek?.. Demek ki, tahsisatları gitme
miştir ve borç bundan mütevellittir. Bu gün yeni büt
çe senesine 2,5 av kadar bir zaman kalmışken, tah
sisatların yüzde 50'si gitmemiştir; dolavısıyla bu üni
versiteler müzayaka içindedir, bu üniversiteler borçlu
dur: Kapılarında TEK vardır, Et - Balık vardır, 
d'ğer birçok alacaklılar vardır. Borçlarını düşün
mekten eğitimle meşgul olmamaktadırlar. Birçok üni
versite ile yaptığım temaslarda personele maaş vere
mediklerini ifade ediyorlar. Bu neden ileri gelir? Büt
çeler vapılırken elbetteki bir samimiyet prens'bi var
dır, ihtiyaçlar ve gelirler tespit edilir, buna göre büt
çe vapılır ve buna tahsisat konulur. Bu yapılmıştır; 
fakat şimdi, para yok, tahsisat yok. 

Ben burada Sayın Bakanın çıkıp, «Şu üniversite
ye şu kadar tahsis edilmiştir, bu üniversiteye bu ka
dar tahsis edilmiştir; şu" üniversiteye şimdiye kadar 
bu kadar gönderilmiştir; şu kadar gönderilmediğin^ 
den de borçları şundan, şundan, şundan ibarettir. 
Şu çalışmalar içindeyiz; bunları bu şekilde telafi et-
meve çalışacağız» demesini bekliyordum. 

Üniversiteleri bir taraftan yaygınlaştırıyoruz, tah
sil hayatını Türkiye'nin bütün sathında geliştiriyoruz; 
öbür taraftan, bunları idare edecek nakit bulamıyo
ruz; çok acı bir neticedir. 

Hürmetlerimle. (MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Sayın Altunakar, teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/409) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada Hatay Milletvekilli 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sözlü soru önerge
si, 10 gün mehil istendiğ'ınden ertelenmiştir. 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

21. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
istanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsalarm 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 20, 21, 22 nıci .sıralarda İstanbul 
Milletvekili Sabit Batumlu'nun sözlü soru önergeleri, 
Sayın Batumıkı görevli olduğundan dolayı ertelen-
miştiir. 

23. — Konya Milletvekili Sabrl lrmak'ın, okul 
kitaplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/421) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Konya 'Milletvekilli 
Sabri Inrnak'ın, okul kitaplarında kulllanıllması ya
saklanan sözcüklere ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Irmak?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
,Soru önergesi ertelenımiişıtıiır. 
24. — Adana Milletvekili. Cüneyt Oanver'in, ya

kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkışla
rına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

25. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru Önergesi (6/423) 

26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşla
rımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — Gündemin 24, 25 ve 26 ncı sırala
rında bulunan, Adana Milletvekili Cüneyt Oanver'in 
sözlü soru önergeleri, İçtüzüğün 97 nei maddesine 
göre erfcelenımıiştir. 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

'BAŞKAN — 27 noi sıradaki sözlü soru önergesi 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun görevli ol
ması dolayısıyla ertdenımiştir. . 
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28. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 
Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı 
iddia edilen bir kamu görev^sine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/427) 

BAŞKAN — 28 inoi sıradaki Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre «rtelenmiştıir. 

29. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü
küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

BAŞKAN — Gündemin 29 uncu sırasındaki Es
kişehir Milletvekili Münir Sevinçlin sözlü soru öner
gesi, 10 gün mehil istendiğinden ertelenmişıtir. 

30. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 
Eğitim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğre
timde görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/429) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 97 
nci maddesime göre ertelenmiştir. 

31. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapıl
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/431) 

32. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

V. — SORULAR VE 
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İli merkez köyleri ile ilçelerinin telefon soru
nuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakam Veysel Ata-
soy'un yazılı cevabı (7/578) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz 
ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Soru 1. Erzincan merkez köylerinden Ulalar Kö
yüne kurulmakta olan santraldan halen haberleşme
den yoksun olan bu köye çok yakın olan köylerin 
de (örneğin Gümüştarla gibi) faydalanması mümkün 
müdür? 

33. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — Gündemin 31, 32 ve 33 üncü sırala
rındaki sayın Sa'bit Batumlu'nun sözlü soru önerge
leri kendilerinin görevli olması dolayısıyla ertelen-
mişbir. 

34. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/434) 

'BAŞKAN — 34 üncü sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerzedelere iliş
kin. Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Buradalar. 
Sayın, ıBaşbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağı
na dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

'BAŞKAN — 35 inci sıradaki Sayın Mahmud Al-
tunakar'ın, sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 97 nci mad
desi gereğince ertelenmiştir. 

iSayın. mMetvekMeri, gündemimizde bugün için 
görüşülecek başka konu kalmamıştır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 9 
Ekim 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma. Saati: 16.48 

CEVAPLAR (Devam) 

Soru 2. Erzincan Merkez köylerinin ve ilçeleri
nin telefona kavuşturulması için bir programımz var 
mı? Varsa bu programa ne zaman başlanacak ve ne 
zaman neticelendirilecektir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4.10.1985 

Haberleşme aDiresi Başkanlığı 
HDP : TBMM-2966-34567 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sek. nin dağıtımh 16.9.1985 

gün ve 7/578/4026/15177 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un Er
zincan İli Merkez köyleri ile ilçelerinin telefon soru-
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nuna ilişkin yazılı soru önergesi tetkik edilerek cevap
ları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Erzincan Merkez köylerinden Ulalar 

Köyüne kurulmakta olan santraldan halen haberleş
meden yoksun olan bu köye çok yakın olan köylerin 
de (örneğin Gümüştarla gibi) faydalanması mümkün 
müdür? 

Cevap 1. Erzincan İli Ulalar Köyünde kurulu 
bulunan manuel telefon santralından çevre köylerin, 
bu arada Gümüştarla Köyünün, istifade etmesi şebe
ke durumu itibariyle bugün için mümkün bulunma
maktadır. 

Soru 2. Erzincan Merkez köylerinin ve ilçeleri
min telefona kavuşturulması için bir programınız var 
mı? Varsa bu programa ne zaman başlanacak ve ne 
zaman neticelendirilecektir? 

Cevap 2. Bütün yurt çapında olduğu gibi Erzin
can tündeki ilçe ve köylerin telefon hizmetlerinin de 
geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunda PTT İş
letmesi Genel Müdürlüğünoe bütçe ve teknik imkân
lar dahilinde gerekli faaliyet gösterilmektedir. 

Erzincan İlinde mevcut 567 adet köyden 148 ade
di 1984 yılı sonu itibariyle telefon şebekesine irtibatlı 
iken 1985 yılı programında 30 köye daha telefon gö
türülmesi planlanmıştır. 

Ağustos 1985 sonu itibariyle 30 köyden 25 adedi 
telefona bağlanmış olup, yıl sonuna kadar program 
tamamlanmış olacaktır. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Adana - Acıdere Köyünde hasat artığı toplayan 3 
kız çocuğunun karakolda saçlarının kesildiği iddiasına 
ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (7/583) 

Türkiye Büyük Millet , Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Saıyın Yılda-

rım Akbulut tarafından yazılı oliaralk cevaplandırılma
sı için gereğini sayıgulammila arz edenim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

'Soru 1. Adana'nın Acıdere Köyünde tarladan 
hasat artığı patatesleri toplayan 8, 9, \0 yaşlarındaki 
ilkokul öğrencisi 3 kız çocuğunun saçları; 

a) Hangi karakolda kesilmıişCir? 
b) Hangi yasanın, hangi maddesine göre kesil

miştir? 

c) Kesme emrini verenin adı - soyadı ve görevi 
nedir? 

d) Kesenlerin ad - soyadları ve görevleri nedir?' 
Soru 2. ıSöz konusu çocukların saçlarımı kestiren 

ve kesen sorumlular hakkında Bakanfliığıınızca ne iş
lem yaıpılmiışitıır? 

Soru 3. Saç kesme işleminin bu kız çocukta! 
üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak üzere Bakan
lığınızca neler yapılmııışitır? 

Soru 4. IBu davranış Anayasamızın 17 nci mad
desine aykırı değil midir? 

Soru 5. IBu tür olayların tekrarlanmaması için, 
Baikan'lıği'nıız ne gibi önlemiler almıştır? 

TC 
İçişleri Balkanlıığı 4 . 10 . 1985 

Jandarma Genel Komutanlığı 
İSTH : 7504-il 318-85/Em. ve Asyş. (Şikâyet) 

Konu : Yazalı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Edirne Milletvekili Sayım Türkân Turgut Arıkan' 

tn Adana - Acıdere köyünde bir tarlada, hasat artığı 
toplayan İlkokul öğrencisi 3 kız çocuğunun karakol
da saçılarının kesildiği konulu yazıılı soru önergesi üze
rine yaptırılan tahkikat sonucunda; 

1. İddianın tamamen a&ı'lsıız ve mesnetsiz olduğu, 
konu hakkında adlî ve İdarî kuruluşlarla herhangi bir 
şikâyelte ibulunuflrnadıığı, 

2. E-5 karayolunun Adana ili sınırları içerilslinde 
jandarma tarafından alınan etkin tedbirler neticesinde 
asgarî seviyeye indirilen fuhuş, ddlandıncuhk ve hır-
sızlı'k olaylarından geçimini sağlayan bazı kişi ve top
lulukların jandarmanın otoritesini zayıflatmak ama
cıyla gerçek dışı beyanlarda bulunduktan, 

3. Saçlarının kesildiği iddia edilen 3 kız çocuğu, 
Con Ahmet namıyia maruf bir şahsın grubuna men
sup olup, Çono%r tabiriyle anılan bu grup mensup
larının Adana ili hudutları içinde vukubulan birçok 
fuhuş, hırsızlılk ve dölandıncılıık olaylarının faili ol
dukları ve jandarma personelimi yıpratmak için her 
türlü iftirada bulundukları tespit edilmiştir. 

Arz ederim, 
YılJdırun AİklbuM 

İçişleri Balkanı 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar*in, İz
mir Yapı Kooperatifine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı A. Mesut ' Yılmaz'm yazılı cevabı 
(7/592) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularamMi Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasında 
delaletimizi niıoa ederim. 

D. Fikri Sallar 
İçel 

II. Hazine ve Duş Ticaret mensuplarınca İzmir 
Yapı Kooperatifi adı ile bir kooperatif kurutauş mu
dur ve bu kooperatif tarafından bir arazi saltın alın
mış mııdrr? 

2. îzmir Güzellbalhçe'de 20.815 mötrÖkare arazi
nin Arsa Ofisliniden alındığı doğru mudur? Bu araziinin 
üzerinde arsanın alımından önce veya sonra belediye
ce imar değişikliği yapılmış midir? Yapılmış ise ne 
gaye île yapılmıştır? 

3. Bu arazinin Arsa Ofisine belediyeden intikal 
ettirilme nedeni nedir? Arsa Ofisinin gerekli prosedür 
İlcin verdiği ilan, neden çok küçük tirajlı bir gazetede 
yayınlanmıştır? 

4. Bu arsanın rayiç değeri nedir? Arsa Ofisinden 
kooperatifin alış fiyatı ne kadardır? 

'5, Kooperatif mensupları içinde balkanlar ve 
ylülkseflc kademeli bürokratların olduğu doğru mudur? 
Sadece bu kişileri ev sahibi yapabilmek içlin, şartların 
zorlanmasını nasıl değerlendiriyorsunuz? 

i6. Bu kooperatife üye olanların mesılekıleri ve tam 
listesini açıklar mısınız? 

7. Şu anda 401 kişi ile kurulian Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığı mensuplarından oluşan bir koo
peratif arazi ararken, 64 kişiden oluştuğu belirtilen 
bu kooperatifin, bu kadar çabuk ve Türkiye'nin en 
güzel yerinde arazi bulması sizce iş bibiriüiMğin gerek
lerinden midir? 

TC 
Devlet Bakanlığı 4 . 10 . 1985 

Sayı : 04-012-1/02184 
Konu : Yazılı soru önergesi' 

Türkiye Büyük Millet MeclSsi Başkanlığına 
ilgi : Başbakanlığın 26.9.1985 gün, Kanunlar Ka

rarlar Genel Müdürlüğü, 18/106-951/05644 sayılı ya-
ZİSI4 

İlgi yazı ekimde alınan ve Sayın Başbakan adına 
tarafımdan cevaplandırılması istenen yazılı soru öner
gesine cevap metni ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. M'esult YıHmaz 

Devlet Balkanı 

1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı MensupHan 
konut Yapı Kooperatifi adı altında merkezi izmir'de 
olmak üzere 7.1.1985 tarihinde bir Yapı Kooperatifi 
kuıruûmuştur. 

(Bu kooperatif gayesline uygun olarak mensupları
nı mesken sahibi yapmak üzere bir arazi satın almış
tır. 

2. Sözü edilen arazi, Arsa Ofisi eliyle saftın 
binmiştir. Arazi atanından önce Belediyece modern 
şöbiroiîtik esaslarına daha uygun bina'Iar yapılmasına 
5mkân verebilmek içlin imar değişikliği yapılmıştır. 

3„ Arsa Ofisi Kanunu gereğince Kamu ve Bele-
dîyeîerin almak ve sa'tmak İstedikleri gayrimenkulun 
önoe'ıi'kle Arsa Ofisine teklif edilmesi zorunluluğu se
bebiyle, satış işlemi için Belediyece Arsa Ofisine tek
lif yapılmıştır. Prosedür gereği ilan, Basın Iılan Ku
rumuna gönderilmiş, Basın İlan Kurumu sırada han
gi gazete var ise ilanı ona vermektedir. İşin gereği 
ulan balhsi geçen gazetede yayımlanmıştır. 

4. İzmir Defterdarlığı, Bmlâk Kredi Bankası ve 
tzmir 1 inci Su'Jh Hukuk Hâlkıirriliğince de ayrı ayrı ve 
birbirlerinden bağımsız olarak tespit edildiği üzere bu 
araziinin rayiç bedeli, metrekaresi 400 - 500 lira aıra-
si'rida değişmektedir. 

Kooperatif Arsa Ofisine, ayrıca masraf karşılığı ve 
kâr ile KDV de ödemek suretiyle, metrekaresini yak
laşık olaırak 756 liradan satın almıştır. 

5. Bu Kooperatif münhasıran Hazine ve Dış Ti
caret Müsteşarlığı İzmir Bölge Müdürlüğünde çalı
şan elemanların mesiken ihtiyacını karşılamak maksadı 
ile faaliyete geçmiş ancak ortak adedinin tamamılana-
bi'knesi için Merkez ve Başbakanlığa bağlı birimlerden 
de ortak kaydı yapıteışitır. Ortaklık için kadro ve de
rece iîe unvan tefriki yapılmadığından, isteyenler or
tak olmuşlardır. Muayyen bir zümre ve grubun ev sa
hibi olması gibi herhangi bir baskı, zorlama ve dü
şünce kesanMde mevzuumalhis değildir. 

Kaldı ki; balhsi geçen bürokrat ve Bakanların ev 
sahibi olmalarını veya bir kooperatife üye olimalannı 
engelleyen bir hüküm ve yasak ta bulunmamaktadır. 

6. Kooperatif ortaklığı, ortakların arzusuna gö
re her an değişebileceğinden liste gönderilmemiştir. 

1* Hazline ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Mensupla
rınım Arikaraida bulunan birinci Konut Yapı Koope
ratifi kuruluş işlemlerini tamamlamış, ortak kaydını 
tamamlamaya çalışmaktadır. Arsa alımı ile ilgili, malî 
güdü teşekkül ettiğinde arsa alımına ve bina yapımına 
geçilecektir. İzmir Kooperatifi mensupları vecibeleri
ni zamanında yerine getirdiği için bir aşama önde bu-
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ıkınmaktadır. Koldu kî İzmir'deki arsa iddia edildiği 
gilhi Türkiye'nin en güzel yerinde olmayıp İzmir'e 25 
Km. uzaMı'kta denizden 3 Km. yukarıda, a l yapısı, 
elektriği ve suyu bulunmayan bir arazidir. Bu arazı
nım arsa hailine dönüşjflürütoesinde Belediyeye terke-
diîen % 25l]!lk kısmı, elektrik, su ve kanalizasyon te
sislerinin yapılması ile birlikte m2 maliyeti 4 000 TL.' 
den fazıla bir değere ulaşıılmaktadır. 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna ilişkin soru
ları ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı {7/604, 
7/608) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başbakan 

Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından yazılı ola
rak cevaplandıırılmıası için gereğini saygılarımla anî 
ederim, 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

iSoru 1. 15.12.1984 tarihli Resmî Gazetede yayım
lanan 84/8860 sayflîı Kararla kurulan «Kaynak Kulla
nımı Destekleme Fonu»nda 1.1.1985 tarihinden soru
nun cevaplandırma tarihine kadar, Kararın 3 ve 4 
üncü maddeleri uyarınca hangi kaynaklardan ayrı ayrı 
ne kadar fon toplanroııştiT? 

a) Bankaların verdikleri kredi faizlerinden, 
ib) TC Merkez Bankasının kamu kuruluşla onu 

verdiği kredi f aiizlerinden, 
c) TC Merkez Bankasının tahakkuk ettirdiği ce

zai faizlerden, 
d) Selbktif kredi fonundan aktarmalardan, 
e) İhracatı teşvik fonundan aktaırmalaırdan, 
f) Destekleme ve fiyat istikrar fonumdan aktar 

mallardan, 
g) Faiz farkı iadesi fonundan devredlen, 
h) Fon kesinBisin'i zamanında yaltırmayanlıardaıı 

alınan gecikme faizlerinden, 
i) Diğer. 
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Soru 2. Aynı dönem içerisinde karam 6 ncı 
maddasi uyarınca fondan ayrı ayrı nerölere ödeme ya
pılmıştır? 

ıa) İhracatla, 
600 rrailiyon liranın üzerindeki sabit yaıtamılarda : 
b) 1 inci derecede kalkınmada öncelikli yöreler

de gerçekleşen yatomiliaıra, 
c) 2 ndi derecede kalkınmada öncelikli yöreler

de gerçekleşen yatırımllara, 
d) Gemi inşaıatınd'a gerçekleşen yatırımlara, 
e) Normali böligölerde gerçekleşen yaltınmlara, 
600 milyon Iranın altındaki sabit yalUnmlıarda : 
f) Yatırım kredilerinde, 
g) Ibtıisas kredilerinde, 
h) Duş krediler kur farkı fonuna, 
İ) Fon idaresi ile ilgili güderler. 
iSoru 3. ıSoru 2'nıin a, b, c, d, e, f, g, h şıkların

da belirtilen ödemelerin yapıldığı aracı bankaların ve 
işletîmeîerim isimleri ve her birinin ödeme tuitan ayn 
ayrı nedir? 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarım
la arz ederimi,, 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) 15.12.1984 ve 29.6.1985 tarihli Resmî 
gazetelerde yayımlanan 8/8860 sayılı «(Kaynak Kul
lanımı Destekleme Fonu»yla ilgili Kararın geçici 
1 inci madldesi uyarınca faiz farkı iadesinden yarar
lanan kredilere, 1.1.1985 tarihinden sorunun cevap
landırma tarihine kadar kaynak kullanımı destekleme 
fonundan ödenen faiz farkı tutarı ve yararlandırılan 
fon kesintisi istisnası tutarı nedir? 

b) Bu ödemeler hangi bankalar aracılığıyla han
gi işletmelere yapılmıştır? Aşağıdaki cetvele göre her 
işletmeye yapılan ödemenin ve sağlanan istisnanın 
tutarları ayrı ayrı nedir? 
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Banka adı İşletmenin adı 
ödenen faiz 
farkı tutarı 

Sağlanan 
fon ketintisi 
istisnası tutarı 

Soru 2. a) 8/8860 sayılı Kararın 29.6.1985 ta
rihli Resmî Gazetede değiştirilen geçici 1 inci mad
desinin (a) fıkrası uyarınca, 14.10.1984 tarihinden 

önce alınmış teşvik belgeli, banka kaynaklı kredi
lerine % 40 faiz oranı uygulanan yatırımlarla ilgili 
bilgiler aşağıdaki cetvele göre ayrı ayrı nedir? 

Banka adı İşletmenin adı Yatırım tutarı 
1.1.1985 tarihindeki 1.1.1985 tarihinden 

borç bakiyesi sonra verilen kredi 

Kredi vade sonu 

Sağlanan 
fon kesintisi 
istisna tutarı 

b) 8/8860 sayılı Kararın 29.6.1985 tarihli Resmî Ga
zetede değiştirilen geçici 1 inci maddesi (ab) fıkrası uya
rınca 1.1.1985 tarihinden sorunun cevaplandırılma ta
rihine kadar destekleme primi ödenen işletmelerle il
gili bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Yatırımın 
Aracı banka işletmenin adı Yatırım tutarı gerçekleşen tutarı 

ödenen 
destekleme primi 
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TC, 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2970 

2 . 10 . 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) 16.9.1985 tarih ve 7/604-4116/15859 sa

yılı yazınız. 
ib) 16.9.1985 tarih ve 7/608-4138/15978 sayıh ya

zınız. 
İlgide kayıtlı yazılarınız ekinde alınan, Edirne 

Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, yazılı 
soru önergeleri cevalbı ilişikte sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı V2 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
Yazılı Soru Önergeleri Cevabıdır 

1. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonuna 
1.1.1985 - 25.9.1985 devresinde aktarılan fon kesin
tisi tutarları ile bu devrede fondan yapılan iadeleri 
toplam olarak gösteren iki liste ilişiktedir. 

2. Kaynak kullanımını Destekleme Fonundan 
yapılan ödemelerin tüm bankalar ve firmalar itiba
riyle derlenebitoıes'inin çok sayıda elemanın uzun sü
rebilecek çalışmaları ile sonuçlandırılması mümkün 
olabileceğinden bu aşamada böyle bir çalışmaya 
imkânsızlıklar sebebiyle gidilememiştir. Ancak üze
rinde durulması istenen belli bazı işlemler var ise 
bunların belirlenmesi ve tarafıma bildirilmesi hailn-
de istenen bilgiler verilebilecektir. 

LİSTE : 1 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME 
FONUNA YATIRILAN TUTARLAR 

(1.1.1985 - 25.9.1985 Dönemi) 

a) Bankalarca kredi faizlerinden yatırılan 
b) Fon kesintisini zamanında yatırmayan bankalardan alınan gecikme faizlerinden 
c) T. C. Merkez Bakasınca KfT'ne açılan kredi fa elerinden yatırılan 
d) T. C. Merkez Bankasınca cezaî faizlerden ya "filan 

1. Mevduat munzam karşılık cezaî faizlerinden 3 540 964 429 
2i Disponibilite cezaî faizlerinden 528 511 000 

e) İhracatı Teşvik Fonundan aktarım 
0 Selektif Kredi Fonundan aktarım 
g) Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan aktarım 
h) Faiz Farkı ladesi Fonundan devredilen 

TOPLAM 

KAYNAK KULLANIMINI DESTEKLEME FONUNDAN YAPILAN 
ÖDEMELER 

(1.1.1985-25.9.1985 dönemi) 

a) 'İhracat için 
b) 600 milyon liranın 'üstündeki yatırımlar için 
c) Faiz farkı iadesi fonu fkapsaımına giren 

1) »borç alan 9 476 007 046 
2) Banka 27 106 176 573 

d) Dış Krediler Kur Farkı Fonuna ak'tarım 
e) 1.1.1985 talihinden 'önce açılan işçi (mevduat

larına ödenen 

43 308 776 385 
1 573 003 474 

4 069 475 429 

8 000 000 000 

7 253 889 441 

'64 205 144 729 

LİSTE : 2 

23 176 091 514 
702 318 624 

36 582 183 619 

1 613 201 446 

2 026 437 073 

TOPLAM 64 100 232 276 
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5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, PTT Genel Müdürlüğünde çalışan bazı perso
nelin istifa ve emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin 
sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı 
cevabı (7/609) 

Türkiye Büyük M'ilet 'Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularınım Ulaşitırtma Balkanı tarafın
dan yazılı olarak yanManımasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi 'Nal'bantoglu 

Erzurum 

Soru 1. PTT Gendi M'üldiünföğÜinde aşağıdaki per
sonelin, usulsüz, tazyik suretiyle, istifaya, emekliliğe 
zorlandığı veya görev yeri değişikliği, kadro verilme
me suretiyle ayrılmaya zorlandığı öğrenilmiştir. Doğ
rumudur? Bunların bu gibi durumlarının haklılığı 
üzerinde bir inceleme yapmayı uygun bulur musu
nuz? 

1. M. Akit önal 
2. Adnan Yazıcı 
3. A. Keriım Kazan 
4. A. Serpi* Özer 
5. Ayşe Oğuz 
6. Ahlmet Dağtekin 
7. Osman Bulduk 
8. Halt Asılan 
9. Murat Ceıtinkaya 

10. Mustafa Oğuz 
11. Veyis Karahan 

Ayrıca 
V2. Seniha Salmaz (M'imar) 
13. Mürüvvet Ataman (Mimar) 
14. Musitafa Polaitkale (Mimar) 
15. Sait Şakir (Mimar) 
16. Hıdır Balcı (M'ak. Müh.) 
17. Mehmet Geçit (Memur) 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4.10.1985 

Haberleşme Daliresi Başkanlığı 
HDB : TBMM-2970-3457O 

Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye Büyük Milet Mecl'isİ Başkanlığına 
ÎLGt : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin dıağitıimüı 

16.9.1985 gün ve 7/609/4141/15988 sayılı yazım. 

Erzurum Miletve'kili Sayın Hilmi Naillbaritoğ'lu' 
nun PTT Genel Müdürlüğünde çalışan bazı perso
nelin istifa ve emekliliğe zorlandığı iddiasına ilişkin 
yazılı soru önergesîi incelenerek cevaplan ilLş'İkte su
nulmuştur. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Ataköy 

Ulaştırma ©akanı 
Soru 1. PTT Genel Müdürlüğünde aşağıdaki per

sonelin, usulsüz, tazyik suretiyle istifaya, emekliliğe 
zorlandığı veva görev yeri degiş'ilkliği, kadro verilme
me suretiyle ayırtmaya zorlandığı öğrenillmiştir. Doğ
rumudur? Bunların bu gibi durumlarının haklılığı 
üzerinde bir inceleme yapmayı uygun bulur musu
nuz? 

1. M. Akif önal 
2. Adnan Yazıcı 
3. A. Kerim Kazan 
4. A. Serpil Özer 
5. Ayşe Oğuz 
6. Ahlmet 'Dağtekin 
7. Osman. Bulduk 
8. Hailit Aslan 
9. Murat Çetinkaya 

10. Mustafa Oğuz 
11. Veyl's Karahan 

Ayrıca 
12. 'Seniha Solmaz (Mimar) 
13. Mü'rü'vvdt Ataman (Mlimar) 
14. Mustafa Pollalkale (Mimar) 
15. Sait Şakir (Mimar) 
16. Hıdır Balcı (Mak. Müh.) 
17. Mehmet Geçit (Memur) 

Cevap 1. önergede isimlleri geçen PTT personeli 
hakkındaki bilgiler ilişikte sunuGımuşitur. 

MallûmTan dlduğu üzere istifa ve emeklilik işlem
leri isteğe bağlı olarak yapılabilen yasal uygulama
lardır. Bu hakların kulllanılitnaısı için herhangi 'bir 
zorlama bugüne kadar sözkıonusu olmamıştır. Görev 
yeri değişiklikleri ise personelin istedikleri fiiller ne
ticesinde müfettişler tarafından düzenlenen soruştur
ma raporlarına istinaden Disiplin Komisyonları Ka
rarlarına göre yapılmıştır. 

Bu nedenle listedeki İstifa ve emeklilik suretiy
le ayrılmalar, işletme gereği nakiller ve Disiplin Ko
misyonları Kararlan uygulamaları hakkında ayrıca 
bir inceleme yapılmasına lüzum görülmemektedir. 
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945 - 946 DURSUN 
Adı ve Soyadı 

1. M. Afctf ÖNAL 
(39966-S) 

2. Ednart YAZICI 
(44328-S) 

3. A. Kerim KAZAN 
(39966-S) 

4/ A. Serpil ÖZER 
(55341-S) 

5. Ayşe OĞUZ 
{18236-S) 

6. Ahime* DAĞTEKtN 
(69037-S) 

Oörev Yeri' 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
esldi Başiteknisyend 

Başkanlığı Yapı Iştheri Dairesi 
eski Başmühendisi 

Yapı İşleri Dairesi 
eski amiri 
Yapı İsteri Dairesi Başkanlığı 
eski memuru 

Yapı tşleri Dairesi Başkanlığı 
eski halen İstanbul Bölge Baş
müdürlüğü Daktilosu 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
eski halen Ankara Telefon Baş
müdürlüğü Mühendisi 

7. Osman BULDUK 
{48163-S) 

Yapı İşleri Dairesi Başkanîığı 
asflci, halen Elektronik Bilgi İs
lam Merkezi Müdürlüğü Mü
hendisi 

Son Durumu 

18.9.1981 tarihinde isteği üzerin 

30.10.1981 tarihinde görevinden çe 

2.9.1982 talihinde görevinden çe 

18.10.1982 tarihinde Deniz Kuv 
naklen atanarak kuruluşumuzda 
22.7.1983 tarihinde isteği üzerin 
ne nakledilmiştir. 

Müfettişlerimize* yapılan sorut 
ihmali sonucu fazla ödemelerle 
kontrola tabi tutmayıp, ihrazat 
si âe eikleri ve Bayındırlık Bak 
yıp kendisine geddiği şeklîde ka 
hM'i Talip Kahraman'a ara hak 
tespit edildiğinden durumunun 
neticesinde yasal yönden hakk 
yönden PTT Personel YÖnetim 
yerinin değiştirilmesine 27.12.198 
rar gereğine 5.6.1985 tarihinde 
düsA iğine nakledilmiştir. 
Müfeftişllerimizce yapılan soruşt 
ihmal sonucu fazla ödemelerle 
kontrola tabî tutmayıp, ihrazat 
mesi ile ekleri ve Bayındırlık 
tırmayıp kendisine geMiği şekild 
teahhidi Talip Kahraman'a ara 



Adı ve Soyadı Görev Yeri1 

1 

8. Halit ASLAN 
(45996-5) 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
töflci, halen PTT Onaran ve Do
natım Fabrika Müdürlüğü Baş-
mühendM 

9. Murat ÇET1NKAYA 
(27876-S) 

Yapı tşleri Daireli Başkanlığı 
ösflci, halen PTT Onarım ve Do
natım Fabrika Müdürlüğü Eks
peri 

Son Durumu 

verdiği tasptit edildiğinden durumu 
celenmesi neticesinde yasal yönde 
ber idarî yönden PTT Personel Y 
.görev yerinin değişüritaoösine anca 
gecemin sağlık durumu itibariyle 
gözönünde tutulmasına 27.12.1984/ 
rar gereğince 3.4.1985 tarihinde E 
lüğü MühendMiğine nakfedihriişti 

Müfe'tltişlerimızce yapılan soruştu 
ihmal sonucu fazla, ödemelerle il 
koabtoHa. tabi tutmayıp, ihrazaıt ve 
ile ekleri ve Bayındırlık Bakanlığ 
kendisine geldiği şekilde kabul ed 
Talip Kahraman'a ara hakedlşlerîe 
pk edildiğinden durumunun Me 
neticesinde yasal yönden hakkınd 
yönden PTT Personel Yöneönefi 
yerinin değiştirilmesine 27.12.1984/ 
rar gereğince 2.4.1985 talihinde PT 
düdüğüne nakledilmiştir. 

MüfettişlerhTMzce yapılan soruttu 
ihmaıl sonucu fazla ödemelerle il 
köntroia taM tutmayıp, ührazat ve 
İle ekleri ve Bayındırlık »Bakanlığ 
kemlisine geldiği şekilde kabul e 
Talip Kahraman'a ara hakedişlerl 
pit edildiğinden durumunun Mer 
neticesinde yasal yönden hakkınd 
yönden PTT Personel Yönetmeliğ 
rinin değiştirilmesine 27.12.1984/35 
gereğince 2.4.1985 tarihinde PTT 
fciğüne nakledilmiştir.-



Aldı ve Soyadı Görev Yeri 

10. 'Mustafa OĞUZ 
(41302-S) 

11. VeyfeKARAHAN 
<37934-S) 

Yapı İsteri Daireli Başkanlığı 
cisM, hailen İstanbul Bölge Baş-
ın'iidürlHiğü! (Başmiman 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
eski, halen Ankara Posta İşle-
ıme Merkezii Memuru 

12. Setfiha SOLMAZ 
(47687-S) 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Mimarı 

13. Mürüvvet ATAMAN 
<73965^S) 

14. Mustafa POLATKİALE 
(21106-S) 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Mimarı 

Ya{,. İsleri Dairesi Başkanlığı 
Başmühendisi 

15. Sait) ŞAHİN 
(36725-S) 

Yapı işleri Dairesi Başkanlığı 
Mimarı 

16. Hıdır BALCI 
(45907-S) 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Eklsperi 

17. Mehmet GEÇİT 
(46068-S) 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığı 
Şefi 

Son Durumu 

20.7.1983 tarihimde teMif ve iste 
ğüne.naMen atanmıştır. 

Yapı İşleri Dairesi Başkanlığında 
Sırada yapılan sözlü ve yazılı u 
lolarak arşivi açik bırakarak gitft 
arriMerine karşı saygısız "bir tutu 
geçenün bu olumsuz tutum ve da 
kara içerisinde herhangi bir üni 
'eçhile Personel YÖnötaeliğinin 

İşleme Merkezi Memurluğuna 1 
30.4.1974 tarihinde kuruluşumuzd 
'tarihlinden bu yana Yapı İşleri D 
lışmaktadır. 

10.3.1982 tarihinde kuruluşumuzd 
yerde çalışmaktadır. 

10.4.-961 tarihinde Kuruluşumuzd 
tarihinde Bayındırla Bakanlığı 9 
marlığına naklen atanmış, bilaha 
tarihinde istifaen ayrılmıştır. 23.7 
görev alarak halen Yapı İşleri B 
tadır. 

25.5.1970 tarihinde Kuruluşumuzd 
tarihinden itibaren Yapı İşleri D 
lışmaktadır. 
5.11.1973 tarihinde Yapı İşleri 
adıgeçen 1.7.1976 tarihinde aynı 
yerde çalışmaktadır. 

6.12.1973 tarihinde Kuruluşumuz 
memur olarak göreve başlayan 
aynı yerde şef olarak çahşmaktadır 
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6. — Erzurum Milletvekili Hümi Nalbantoğlu' 
nun, PTT Genel Müdürlüğünün il ve ilçelerde kira
ladığı binaların kira bedellerine ilişkin 'sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(71614) 

Türteiye Büyülki Millet 'Mecflüsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırana Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanManmasına aracılığınızı arz ve 
rica öderim. 

Saygılarımla. 
Hİmi Naflbaritoğlu 

Erzurum 

Soru 1, PTT Genel 'Mütiürîüğünce Erzurum (ve 
batta <îiğer İter) ve ilçelerinde aynı amaçla 'kiralayıp 
kullanılan binaların kira bedeferi çok farklı otaıala-
nnııı sdbdbi üzerinde durulmakta 'mıdır? 

Soru 2. tiler ve ilçeler itibariyle yapılahilecefk 
bir 'Kira bedeli enyariteri sonucu çdk farklı 'olacak ki
ra, bedelleri için 'b'ir denetleme, hatta neden arama 
'gereğini uygun bulur musunuz? 

(Not : örnek : Soru önergeleri konulu 18 Ekim 
1984 tarih TV.Ö1.04/979 APK yazınız) 

T. C. 
Ulaştırma B'alkarMı 4,10.1985 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
TDB : TBfMM-2969-34569 

Klonu : Yazılı Soru önergesi 

Türk'iye Büyük! Millet Med'isî Başkanlığına 
ÎLGtf : TJB.M.M. Genel Sekreterliğinin dağılımlı 

16.9.1985 gün ve 7/614/4146/15993 sayılı yazısı. 
Erzurum Miıllteifcvekİ'i Saıym Hillm'i Nalbantoğlu' 

nun PTT Geneli 'Müdürlüğünün U ve ilçelerde kira
ladığı binaların kira bedellerine ilişkin yazılı soru 
önergesi tetlkilk edilerek cevaplan ilişikte sunul'muş-
tur. 

Bibilerinize ara ederim. 
Veysel Ataisoy 

Ulaşltırma Bakanı 

Soru 1. PTT Genel Müdürlüğünce Erzurum (Ve 
haltta diğjer iler) ve ilçelerinde aynı amaçla kirala
yıp, 'kullanılan binaların kira •bedelleri Çdk farklı öl-
malarının sebebi üzerinde durulmakta mıdır? 

Cevap 1. PTT IşletaıesS Genel Müdürlüğü tara
fından 'kiralanan 'binaların kira bedelleri üzerinde dik
katte durulmakta ancak memleketliımizddki kira be
delleri şehirden şehire, ilçeden ilçeye ve sem/Here göre 
farklıökılar arzeıtlmekltedir. 

8 . 10 , 1985 0 : 1 

Soru 2. 'tiler ve ilçeler itibariyle yapılaibilecelk bir 
kira 'bedeli envanteri sonucu çdk farklı olacak kira 
bebeleri için 'bir denetleme, ihaMta nelden arama ge
reğini uygun bulur musunuz? 

(Not : örnek : Soru «önergeleri kSonulu 18 Ekim 
1984 tarih TV.Ö1.04/979 APK yazınız) 

Cevap <2. PTT tşilettmesıince evvelce kiralanmış 
bulunan kuraların kira bedellerinde Yargıltay içtihaıt 
kararlarında belirlenen oranlar dahilinde veya konu
ya M'işkin kanunlar (örneğin : 2912-301'2 ve 3151 sa
ydı yasalar) muvacehesinde gerekli mahallî rayiç ve 
ve emisali yerlerin kira değerleri araştırılmak sure
tiyle artılar yapümaktadır. 

2912 301'2 ve 3151 (sayılı yasa kapsamına giren 
kuruluşlarca talep 'dlunan kira bedelinin fahiş bu
lunması halinde ilgili yargı organlarına PTTce iti
razda bulunülmakita ve verilen karar doğrultusunda 
gerekli işlem yapılmaktadır. 

TeşelkJkıüllün hiame'tileri 'bakımından yeniden kira
lanacak 'binalar İçin mahaîHin kira rayici ve emsali 
yetilerin kira bedelleri mahallî PTT tKomlisvonilarında 
incelenerek Genel Müdürlüğe kiralama teklifinde bu-
lünu'llmaöcta ve alınan tasvip dtoğrultusunda kiralan
ması cihetine gldataekltedir. 

PTT hizmetlerinin 'özelliği, kiralanacak binaların 
genellikle şehrin merkezi ve işyoğunluğunun yüksek 
olduğu -şeraitlerde 'bulunmaisım icap ebtirmektedir. Bu 
durum, bazı halerde kira rayiçleri yüksek olan semt
lerde PTT hizmetlerine uygun evsaf ve ebaDta 'bina
ların kiralanmasını zîorunîuk kılımaklta, ancak (bu hal
lerde de, yukarıda belirtilen usul ve esaslara riayet 
edilmektedir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, müteahhitlerin yabancı ülkelerde üstlendikleri 
taahhüt hacmine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanın
dan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı Vekili Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zdı cevapları (7/616) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

-tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Dış ülkelerde müteahhitlerimizin üstlen

dikleri taahhüt hacmi 1975 yılından beri yıllar itiba
riyle kaç TL. (veya Dolar) olmuştur? 
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Soru 2. 1975 yılından beri yıllar itibariyle müte
ahhitlerimizin getirdiği döviz tutarı kaç. TL. (veya 
Dolar) olmuştur? 

Soru 3. Bu dış taahhüt işlerinden dolayı döviz 
girişleri yeterli düzeyde midir? Giren dövizlerin iha
le tutarlarına göre yüzde oranları nedir? 

Soru 4. Türkiye'mizde müteahhitler % 10 kâr
dan az işleri almadıklarına göre yurt dışına giden ve 
oralarda iş alan firmaların daha fazla kâr peşinde ol
ması gerektiği nedeniyle müteahhit firmaların getir
dikleri dövizlerin az olması halinde yurt dışında ser
maye birikimi yaptıkları düşünülebilir mi? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 

Bakanlığı 
Ankara 

ÖKA : 310000/2679 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 30.9.1985 gün ve 310000/2608 sayılı ya

zımız. 
b) TBMM Genel Sekreterliğinin 16.9.1985 gün 

ve 7/616-4148-15995 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'hun Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldu
ğu ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını 
istediği müteahhitlerin yabancı ülkelerde üstlendikleri 
taahhüt hacmine ilişkin 16.9.1985 gün ve 7/616-4148-
15995 sayılı soru önergesi konunun aidiyeti cihetiyle 
ilgi (a) yazımız ile Devlet Bakanlığı ve Başbakan Yar
dımcılığı Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına gön
derilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

TC 
Başjbalkanh'k 4 . 10 . 1985 

Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
Bamfca ve Kaoııbiyo Genel Müdlürlüğü 
Sayı ;. BAK-VI-I-593589/09413256 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

lîlgi : Maliye ve Gümrük Bakanlığına muhatap 
16.9.1985 gün ve 7/616 4148/15995 sayılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hillmi Nalfoantoğlu' 
nun Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına veri
len ve Maliye ve Gümrük Bakanı tarafından cevap
landırılması istenilen, yurt dışında faaliyet gösteren 

müteahhitlik finmalarıniızın üstlendikleri taahhüt hac
mine ilişkin önergesine Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığında mevcut bilıgi ve verilere göre hazırlanan 
cevaplar aşağıda sunulmuştur. 

Firmalarımızın yıllar itibariyle almış oldukları iş
lerin toplam ihale bedelleri ile yurda gönderilen dö
viz miktarları aşağıda ta'kdim edilmektedir. 

L Toplam ihale bedelleri :• 

(1975,1976,1977,1978) - 1 629 milyon A.B.D. Doları 
1979 - 2 090 milyon A.B.D. Doları 
1980 - 3 517 milyon A.BJD. Doları 
1981 - 9 052 milyon A.B.D. Doları 
1982 - 12 576 milyon A.BJD. Doları 
1983 - 14 028 milyon A.B.D. Doları 

2. Firmalarımızca yurda gönderilen döviz mik
tarları : 

(1975,1976,1977,1978) - 56.26 niilyon A.BJD. Doları 
1979 - 80.05 milyon AJB.D. Doları 
1980 - 90.66 milyon A.B.D. Doları 
1981 - 1!60.97 milyon A.B.D. Doları 
1982 - 209.30 milyon A.B.D. Doları 
1983 - 232.70 milyon A.B.D. Doları 

3. Yurt dışı taahhüt hizmetlerinden dolayı ül
kemize giren döviz girişlerinin yeterli düzeyde olma
masının nedenleri arasında 'başlıca taahhüt faaliye
tinde bulunduğumuz ülkelerin ödeme güçlüğü içinde 
bulunmaları, yüklenilen işlerin henüz tamamlanma 
aşamasına gelmemiş olması ve alınan avansların da 
işin taımamlanıması için kullanılması gibi hususlar sa
yılabilir. 

Türkiye'ye giren dövizlerin ihale tutarlarına göre 
yüzde oranları aşağıda arz edildiği şekildedir : 

>(1975, 1976, 1977, 1978)- % 3.45 
1979 - ,% 3.81 
1980 - % 2.57 
1981 - |% 1.77 
1982 - % 1.66 
1983 - % 1.65 

4. Yukarıda arz edilen cevaplarda da 'belirtildiği giıbi 
müteahhitlik firmalarımızın çalıştığı ülkelerin son yıl
larda ökieme güçlüğü içinde bulunmaları nedeniyle, 
müteahhitlerimiz yapmış oldukları işin bedelini tah
sil edinceye kadar ellerindeki mevcut avansların he
men hemen üümünü taahhüt ettikleri işleri tamam
lamak için kullanmakta ve nakit sıkıntısını gidermek 
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için Türkiye'den ve yurt dışından kredi bulma yol
larını aramaktadırlar. 

Bilgilerinize arz olunur. 
Kâzım Oksay 

(Devlet Balkanı ve 
Başbakan Yaırdımcıisı V. 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Çatalhan PTT yemekhanesinin tadilat ihalesine 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/619) 

Türkiye Büyük Millet Medisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan -yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica eklerim. v 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Miletvekıiılü 

Soru 1. Çatalhan PTT yemekhanesi tadilat işi 
13.12.1983 tarihinde müteahhide ihale edildiğine gö
re (ihale bedeli 24 milyon) neden 1983 yılı eskalas-
yon ve malzeme fiyat farkları olarak müteahhide 14,3 
milyon lira ödenmiştir? Aynı yıl içinde ve 17 gün sü
rede ne gibi malzeme ve eskalaşyon farkı 'doğmuştur? 
(Esasen bu 17 gün dike içinde ancak sözleşme yaipı-
lafbiiirdi....) 

Soru 2. 24 milyonluk tadilat işi neden iki yıl 
sürmüştür? 

Soru 3. Bu işiten dolayı Nisan 1985 tarihine 
kadar 71 milyon lira ödendiğine göre 1984 yılı için
de (sonu itibariyle) kaç TL. lık hakediş verü'rmiştk? 
1984 yılı sonuna kadar 24 milyon liralık tadilat işi 
neden bitirilmemiş? İş % 300 fazlaya mal olmuştur? 

Soru 4. îşin sözleşmesinde % 401tan fazla işi 
-aynı mütealhlhide ayrı ihale yapmadan vermek var 
mıdır? 

Soru 5. îşin kesin hesaibı bağlandı ise müteahhi
din kesin hakedişi ve talbiî bu tadilat işinin maliyeti 
ne olmuştur? 

Soru 6. Aftan işletme maliyetlerinizi ve müte
ahhitlere bu şekil tezgâlhlamalaria yatırımlarımızın 
artan finansman ihtiyacını, PTT hizmetlerine zam 
yapmak suretiyle halkın sırtına aktarmak uygun mu
dur? 

8 . 10 4 1985 O: 1 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı A Ekim 1985 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
HDB : TBMM 2968 - 34568 

, Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sek. nin 16.9.1985 gün ve 

7/619/4151/15998 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Çatalhan PTT yemekhanesinin tadilat ihalesine 
ilişkin yazılı soru önergesi tetkik edilerek cevapları 
ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Balkanı 

Soru 1. Çatalhan PTT yemekhanesi tadilat içi 
13.12.1983 tarihinde müteahhide ihale edildiğine göre 
ihale bedeli 24 milyon) neden 1983 yılı eskalaşyon 
ve malzeme fiyat farkları olarak müteahhide 14,3 
milyon lira ödenmiştir? Aynı yıl içinde ve 17 gün sü
rede ne gibi malzeme ve eskalasyon farkı doğmuş
tur? (Esasen bu 17 gün süre içinde ancak sözleşme 
yapılabilirdi...) 

Cevap 1- Çatalhan PTT yemekhanesi tadilat 
işi 13.12.1983 tarihinde ihale edilmiştir. 

İhale bedeli 24 000 000.— TL. dır. 
Sözleşme tarihi 3.1.1984 olduğundan 1983 yılı 

içinde hiçbir isim altında müteahhite ödeme yapılma
mıştır. 

Soru 2. 24 Milyonluk tadilat işi neden iki yıl 
sürmüştür? 

Cevap 2. Sözkonusu tadilat işi, iki yıl sürme
miştir. 

İşin yer teslimi 9.1.1984 tarihinde yapılmıştır. 
İşin bitim tarihi 27.7.1984 olup, iş 6 ay İZ gün

lük (bir «üre içinde tamamlanmıştır. 
Soru 3. Bu işten dolayı Nisan 1985 tarihine ka

dar 1\ milyon lira ödendiğine göre 1984 yılı içinde 
(sonu itibariyle) kaç TL. lık hakediş verilmiştir? 

1984 yılı «onuna kadar 24 milyon liralık tadilat 
işi neden bitirilmemiş? tş % 300 fazlaya mal ol
muştur? 

Cevap 3. Nisan 1985 sonu itibariyle 76.088.560.76. 
TL. ödenmiştir. 
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1984 yıh içinde 71.032.419,35 TL. ödenmiştir. 
"" İş* 27.7.1984 tarihinde 'bitirilmiştir-. 
İş, artış miktarı %\34ytl dkv 
1985 yılında ı(7&08#:56©,76 -̂ 71i032.4W.-M) = 

5.056.141,41 TL. daha kesin hakedişlerin ara hak-
edişe çevrilmesi sonucu ödenmiştir. 

Soru 4. işin sözleşmesinde % 40 tan fazla işi 
aynı müteahhide ayrı ihale yapmadan vermek var 
mıdır? 

'•' Gevip'4. — tşîn % 40 ta^ fazlasının aynı ınüfe-
abftlte yaptitılöıasi İçto'sözleşmesinde htifeünı yok
tur; AncakPTT Artırma - Eksiltme; ve' ihale yönet
meliğinin 18 inci maddesi gereğirîce % 40 tan fazla 
işler, ayrı ihale yapmadan aŷ if möteahhide yaptırıl
mıştır". 

S@ru: 5. tşîn kesin hesabı bağlandı ise müteahhi-
. dirt kesin hakedişi ve tabiî bu tadilat işinin maliyeti 
ne olmuştur? 

Cevap 5. îşin kesin hesalbı bftğlanmartnıştır. 
IÖÖSM maliyet işin kesin tı«sa%töm bağjfftrrf&sı 

soraufenritfa belli olacaktır. 
Stofu 6. Artan işletme ıntİKyetleriinlzi ve mtt-

teafelıitlerö bu şekilde tezigâlhlaHnialariâ ya^irtmlarmü-
zm artan finansman ihtiyacını, PTT hizmetlerine 
zam yapmak suretiyle halkın sırtına aktarmak uy
gun mudur? 

Cevap 6. — ArtaflF PTT teknik'yatırımlarmi pa-
ralet ^olarak genişleyen hizmetlerin en iyi şekidr hal
ka sunulabilmesi için bina inşa ve tadilatları efe so
runlu bulunmaktadır. 

Kitzml&tîf? gfer̂ fİ olarak1 yâpıMn bu karşılığı PTT 
öz kaynaklarından temin edilen bu faaliyetlerin hal
ka ktilfet olarak d«fertendidrm*si doğru bulunma
maktadır. 

£ ~ Mâtay'Milletvekili Mustafâ Murat Sökmen-
öğfâ'nün, İran İslam Cumhuriyetinin «TlR» taşıma
cılığımıza ambargo uyguladığı iddiasına ilişkin soru-
si? W Üİ^tırmâ Bcıkani Veysel Atasoy'un yazılı ce-
vİOrrfff62f) 

jv.-JPıJöy»1. Büyük- Mîllet Meclisi Başkanlığjai; 
. İra* Deyletmitt son* aldığî kararia Türk taşıma
cılığına ambargo konmuştur. Bu hususta aşağıdaki 
soranımın* Ulaştın»* Bakafif Say«* Veysel Atasoy 
tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hustesunüa 
.delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. tran Devletinin almış olduğu karar TIR taşı-
macilığına karşı bir ambargo mahiyetindedir. Bu hu
susta ne gibi tedbir alınmıştır? 

2. Nakliye firmalarının mağduriyeti nasıl gide
rilecektir? 

T C . 
Ulaştırma Bakanlığı 7.10.1985 

Kara Ulaştırması Dairesi 
Başkanlığı 

KUDM : D.y. ve Yurt 
içi Taşb. Şb. Md. 351-

7764-34647 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 16.9.1985 

tarih ve 7/627-4161/16025 sayılı dağıtıöih yazısı. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 

tarafından, İran İslam Cumhuriyetinin «TIR» taşı
macılığımıza ambargo uyguladığına dair verilen ya
zılı soru önergesi tetkik edilerek cevapları iki nüsha 
olarak ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. İran Devletinin almış olduğu karar TIR 
taşımacılığına karşı bir ambargo mahiyetindedir. Bu 
hususta ne gibi tedbir alınmıştır? 

Cevap 1. Bilindiği gibi; Türkiye'de diğer ülkele
re veya bu ülkelerden Türkiye'ye karayoluyla yapı
lacak taşımalar, imzalanan karayolu taşımacılığı an
laşmaları ve protokoller çerçevesinde gerçekleştiril
mektedir. 

Türkiye ile tran arasındaki karayolu taşıması da 
12 Mayıs 1980 tarihinde Tahrân'dâ imzalanan «Tür
kiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İran İslam Cumhu
riyeti Hükümeti Arasında Uluslararası Karayolu Ta
şımacılığı Anlaşması» hükümlerine göre yürütülmek
tedir. 

Sözkonusu Anlaşmanın 9 uncu maddesine göre; 
bir âkit taraf ülkesinde tescil edilmiş boş bir taşıt, 
bu amaçla bir izin belgesi verilmedikçe, yolcu ve eş
ya almak üzere diğer âkit taraf ülkesine girememek- -
tedir. 

Yine bu Anlaşmanın 14 üncü ma#EÎesifce gört; bu 
amaçla bir izin bölgesi verilmedikçe âk4t târaflaMan 
birinin ülkesinde tescil edilmiş bir taşıtın, diğer âkit 
taraf ülkesine eşya taşıdıktan sonra kendi ülkesine 
veya üçüncü ülkelere dönüş yükü almaşı mümkün 
bulunmamaktadır. 
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Diğer taraftan; 16 - 22 Ocak 1985 tarihlerinde 
yapılan Üçüneü Karma Ekonomik Komisyon Top
lantısı sonunda imzalanan mutabakat zaptının ulaş
tırma ve haberleşme bölümünün 5 inci kısmında 
«Iran tarafı Türk menşeli ihraç mallarım iran'a ken
di taşıtları ile taşımak niyetini ifade etmiştir. Bu hu
susta Türk tarafı gerekli özel müsaade belgesinin, 
FOB esasına göre aktedilen ticarî mukaveleler uya
rınca veya alıcının, malların tran taşıtlarıyla taşın
masını talep etmesi halinde İran'a verileceğini beyan 
etmiştir» ifadesi yer almış bulunmaktadır. 

Buna göre; tran plakalı araçların Türkiyeden mal 
taşıyabilmeleri için; 

— Taşıma konusu malın Türk menşeli olması, 
— Satışın FOB esasına göre yapılmış olması ve 

tran tarafınca malların kendi araçlarıyla taşınacağı
nın beyan edilmesi, 

Halinde bu konuda özel müsaade belgesi düzen
lenmesi gerekmektedir. 

tran Hükümeti her ülke gibi ekonomisinin ihti
yacı olarak bazı kararlar almaktadır. Bu kararlardan 
biri âtıl durumda olan İran taşıma filosuna bir im
kân yaratabilmek düşüncesinden hareketle yapılacak 
ithal bağlantılarından bir kısmını kendi araçlarıyla 
taşınmasına çaba göstermek şeklindedir. 

Yukarıda belirtilen anlaşmaya ve mutabakat zap
tına istinaden, tran tarafınca, Türkiye'den alman mal
ların kendi taşıtlarıyla taşınması talep edilmeye baş
lanmıştır. 

Sözkonusu talepler; Bakanlığımca bu,ülke ile olan 
ticarî ve ekonomik ilişkilerimiz, taşımaların Millî Ta
şıma Filomuzda yaratabileceği etkiler ve iran'ın taşı
ma kapasitesi de dikkate alınarak değerlendirilmek
tedir. 

Mutabakat zaptının imzalanmasından 20.9.1985 
tarihine kadar 501 adet araç için özel müsaade bel
gesi düzenlenmiştir. Bu belgelerin tamamının kulla
nılmış olduğu kabul edilse bile, İran'a taşıma yapan 
Türk TIR sayışına göre önemli bir yer teşkil etme
mektedir. 

Zira, Türkiye'den İran'a yılda yaklaşık 200.000 
vdet Türk plakalı araç taşıma yapmaktadır. 

Talebin en yoğun olduğu son iki ayda her ay için 
250 adet belge düzenlendiği düşünülürse yılda yak
laşık 3.000 adet İran plakalı araçla taşıma yapılacak 
demektir. 

Kaldı ki, kan'a iaşjnan malların tran kamyonla-
nyla başıma oranının %. 13 olduğu bilinmektedir. 

İran tarafından alınan ve bütün ülkeler için geçeı'-
li bulunan, ithal mallarından bir kısmını kendi taşıt
larıyla taşıma kararını Türk TIR taşımacılığına ko
nulmuş bir ambargo olarak kabul etmek mümkün de
ğildir. 

Soru 2. Nakliye firmalarının mağduriyeti nasıl 
ı giderilecektir? 

Cevap 2. Millî Taşıma Filomuzu güçlendirerek 
geliştirmek, uluslararası taşımalarda mütekabiliyet 
esasını sağlamak ve taşımacılarımız lehine diğer ülke
lerden sağlanan menfaatleri korumak Bakanlığımın 
temel i hedefleridir. 

İran'dan Türkiye'ye veya Türkiye'den İran'a ya
pılan taşımaların da bu hedeflere uygun şekilde ya
pılmasını sağlamaya özel bir itina gösterilmektedir. 

İran İslam Cumhuriyeti aldığı bir karârla, 1.6.1985 
tarihinden itibaren iran'a giriş yapacak tüm yaban
cı araçlara 100 dolar bozdurma mecburiyeti getir
miştir. 

Bakanlığımca bu konuda yapılan ısrarlı girişim
ler sonucu, iran'a taşıma yapan Türk kamyonları için 
bu miktarın 50 dolar olarak uygulanması sağlanmış
tır. * 

İran tarafınca bütün yabancı ülke taşımacıları için 
konulan sisteme yalnız Türk taşımacıları için getiri
len bu istisnayı firmaların mağduriyeti bir yana, ta
şıma filomuz lehine sağlanan bir imkân olarak kabul 
etmek gerekmektedir. 

Sonuç itibariyle; gerek iran'a Türk plakalı taşıt
larla yapılan taşımalarda, gerekse Türkiye'den iran'a 
bu ülke plakalı araçlarla yapılan taşımalarda ilgili 
anlaşma, mutabakat zaptı ve protokoller çerçevesin-
de işlem yapılmakta olup, konu her zaman olduğu 
gibi Bakanlığımca hassasiyetle takip edilmektedir. 

10. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Trab
zon İlinde yapılan komiser yardvmctlıgı sınavlarına 
ilişkin sorusu ve Jçisleri Bakanı Yıldırım AkJpulut'un 
yazılı cevabı (7/629) 

Türkiye Büyük Millet Mecılilsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başlbaikan Sayın Tuflguıt 

özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Oinıeylt Canver 
Aîdana 

©ükfldiği üzere Tralbaon İlirtde (Onibir) ili kapsa
yan «Korriiser yardımcılığı» sınavı açılmış ye yazılı 
ile JSÖfcKi sınavlar yapılmıştır. Yazılı sınavı kazanan 
adaylar daha .s."m<ra sözlü sınavlara çağrılmtslar ve 
bu ,a*by$&ra branşları Me ilgili olarak hukuk, mes-
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lek ve mevzuat ile ilgili sorular yerine çoğu «Dinî» 
konular ile ilgili ve konu dışı sorular sorul!muşi£ur. 

•I. Amuta kalkabilinmisiniz? Sabah namazı kaç 
rekattır? gibi sorular çan ve mal güvenliğinden ve 
Devletin geleceğinden sorumlu olması gereken poli
sin ve bu mesleğin bilmes'i gereken konulardan mıdır? 

2. Bu sgınavlar, camilere imam atamak üzere mi 
yoksa polisler arasında «'komiser yardımcılarını» sap
tamak amacı ile mi yapılimışjtır? 

3. Komiser yardımcılarını saptamak amacı ile 
yapılmış ise, salbalh namazı kaç rekattır? akşam na
mazımda farz mı önce kılınır yoksa sünnet mi? gusül 
albdesiti naısıl alınır? İmanın şarktı kaçtır? gibi soru
ların soruimasındaki amaç nedıir? Bu soruları sapta
yan ve AnkaraVlan gelen görevliler kimlerdir? 

4. Sivas Kongresinin hangi tarihte yapıldığını so
ran ve ardından imanın şartının \kaç olduğunu soran 
bu görevlilerin ikinci soruya cevap vermeyenlere «Si
vas Kongresinin tarihim' biliyorsunda imanın şartının 
kaç olduğunu niye bilmiyorsun» diye bağırdıkları 
doğru mudur? 

5. Sınavlarda başarı gösterenlerin «haşarı kriter
leri» nedir? 

<>. TJBJMVM. de iftar yemekleri, sınavlarda dinî 
sorular ve benzeri olaylar «ATATÜRK İLKELERİ
Nİ» hiçe sayanların, Dine dayalı Devlet kurma ça
baları değUmidir? Bu olaylar karşısında ne düşün
mektesiniz? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 3 Ekim 1984 

Emrtiyet Genel Müdürlüğü 
Eğitim Daire Başkanlığı 

Sayı': 2221 
Sulbe i Kurslar 

Konu : Kotm. Yrd. Kursu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : TJBJMJM. Bşk.'nın 16.9.19S5 gün ve 

7/628-41»l--l<âl45 sayılı yazısı, 

Adana Milletövekfi Cüneyt Canver'in «Komiser 
Yardımcılığı Kursu» hakkındaki sioru önergesi ince
lenmiştir,' 

TraJbzon İlinde yapılan «Komiser Yardımcılığı 
Kursu» sınavının mülakat bölümünde adaylara soru 
önergesinde yer alan konular sorulmamış olup, 8 
Temmuz 1985 tarihli Hürriyet Gazetesinde çıkan ha
ber üzerine, Tralbzon Bölge Merkezinde sınava katı
lan adaylara kendilerine sorulan soruları kendi el ya

zıları ile ibildirmesi istenmiş, sınava katılan adaylara 
ait bu 'belgelerin tdtkikinden gazete halberini doğru
lar malhiyeltlte herhangi bir soru tespit edilememiştir. 

Mülakatta adaylar, Emniyet Genel Müdürlüğü 
Hizmetiçi Eğitim Yönetmeliğine göre; kavrama ve 
ifade yeteneği, hal, talvır ve hareketleri, konuşma hâ
kimiyeti, meslekî bilgi ve tecrübesi (bakımından de-
ğerlendirilmiştlir. 

Arz ederim. 

YıMırım Aklbulut 
İçişleri Balkanı 

11. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, köylü 
ve çiftçilerce alınan banka ve tarım kredi borçları
nın ertelenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
yazılı cevabı (7/631) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
•Malatya ve yöresinde kurak geçen 1984 sonbaharı 

ve 85 ilkbahar mevsimleri ve şiddetli kışın da etki
siyle kayısı ürünü, pancar ve tahıl büyük oranda ol
mamış veya menıfî etkilenmiştir. Bu nedenle iklim 
şariflarından büyük oranda etkilenen ve zor ekonomik 
koşular içerisine girm'iş olan köylü ve çiftçiler için 
tarım ve bahçeciliğe dayalı hizmeıtlerde kullanılmak 
üzere alman banka ve tarım kredi borçlarının faizsiz 
'bir sene ertelenmesinin düşürtülüp düşünülmediğinin 
Sayın Başbakanca yazılı olarak cevaplandırılmasını 
müsaadelerinize arz ederim. 

Saygılarımla. 
Ayhan Fırat 

"Malatya 

T C 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 3 10 1985 

özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : ÖKM-2-589 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Geni. Sek. K. ve K. Dai.. Bşk. lığının 17 

Eylül 1985 tarih ve 7/631 -4187/1 &Wl sayılı yazısı, 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sayın Baş-. 
bakanımıza tevcih ettiği yazılı soru önergesi, tali
matları gereği tarafımdan cevaplandırılmış olup, iki 
nüsha^halinde ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakam 
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Malatya Milletvekili Sayın Aynan Fırat'ın Yazılı 
Soru önergesinin Cevabı 

Cevap : Talbiî afetlerden zarar gören çiftçilere 
yapılacak yardımla ilgili, 5254 ve 2090 sayılı kanun
ların uygulanmasında öngörülen şartların tahakkuku 
ile konuyla ilgili diğer mevzuat hükümlerinin yerine 
getirilmesi halinde, çiftçilerimizin borçlarının bir yıl 
süre ile ertelenmesi imkân dahilindedir. 

Talbiî afetlerden zarar ıgören çiftçilere, çok büyük 
imkân ve avantaj sağlayacak yeni kaynaklar transfer 
etmiş bulunmaktayız. 

5254 sayılı Kanuna göre çiftçilere dağıtılan 2.5 mil
yar liralık tohumluk kredisine ek olarak, kuraklık, 
don, sel, haşere, yanığın ve benzeri afetlerden mahsu
lü en az j % 40 oranında zarar gören ve bu durum
ları ihtiyaç komisyonlarınca tespit edilmiş bulunan 
cif ficilerin tohumluk ihtiyaçlarının aynî ve faizsiz ola
rak karşılanması hususunda alınmış olan Para ve 
Kredi Kurulunun 149 sıra sayılı kararı uygulamaya 
konulmuştur. Böylece ilgili Kanuna göre sadece 2.5 
milyar liralık bir yardım yapılacakken bu meblâğ 
5.5-6 miilyar liraya ulaşmış olacaktır. Diğer bir ifade 
ile, 25 bin ton yerine 50-55 bin tonluk tohumluk 
yardımı gibi bir imkân sağlanmıştır. 

Arz ederim. 
(H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyaşleri Bakanı 

12. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, ders 
kitaplarının yeniden yazılmasında gösterilen esaslara 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazût cevabı (7/634) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın T.C. Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı Sayın Vehlbi Dinçerler tarafından ya
zılı olarak cevaplandırıirn&sını arz ederim. 

Saygılarımla. 
H. Barış Can 

Sinop Milletvekili 

1. Okulların açılmasına az bir zaman kala bin-
beşyüze yakın ders kitabının yeniden yazılmasının 
amacı nedir? Ders kitaplarının yeniden yazılması Ta
lim Terbiye Kumlunda ele alınmış mıdır? 

2< Ders kitaplarının yeniden yazımında hangi 
esaslar gözetilmektedir? Ders kitaplarını yazan öğ
retmen ve müfettişler hangi ölçülere göre seçilmiş
lerdir? 

3. Yeniden yazılmasına karar verilen ders kitap
larının özel sektöre bastırılacağı doğrumudur? Doğru 
ise basım işi verilecek firmaların seçimi neye göre 
yapılacaktır? 

4. Halen piyasada bulunan eli milyona yakın 
ders kitabının toplatılması söz konusu mudur? 

TJC 
(MiU Eğitim Gencik ve 3 Ekim 1985 

Spor Bakanlığı 
Taflıim ve Terbiye Kurulu 

Başkanlığı 
ISayı: 022 PRİOG. D. IBsk. 

6351 

Konu : Sinop Milletvekilli Halt Barış Çan'ın 
Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük MiMet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM Başkanlığının 17.9.1985 gün ve 
7/634-4196/)l>6227 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Haıliit Barış Çan'ın (Bakanlığı
mızca cevaplandırılmasını istediği İlgi yazı eki soru 
önergesi incelendi. 

1. Talim ve Terbiye Kurulunca, her kademe ve 
türdeki eğitim programlarının, Türkiye'ye ve Türk 
Kültürüne ağırlık verilmek suretiyle, Atatürk ilke 
ve inklâpllarını, milî, manevî değederimizıi daha iyi 
benimsetecek, yurdumuzu ve millî kaynaklıarımızı da
ha iyi tanıtacak ve akıllıca kullanılması konusunda 
alışkanlıklar kazandırılmasını sağlayacak, çocukları
mızı gereksiz bilgilerden ve ezbercilikten kurtaracak, 
günün şartlarına cevap verebilecek, bir başka deyişle; 
Atatürk'çü düşünceyi hakim kılacak şekilde hazır
lanması ve geliştirilmesi; bu programlara uygun ola
rak, dilimizin de maharetle kullanıldığı, kafaların ya
nında gönülleri de dolduran, doyuran bilgilerin ve 
duyguların hakim olduğu ders kitaplarının ıhazunlan-
tmıası puanlanmış ve çalışmalara başlanmıştır, 

Taliki ve Terbiye Kurulunca planlanan hedefe 
daha kısa zamanda ve daha emin bir şekilde ulaşıl
masını, eksik ders kitaplarının bir an önce hazırlan
masını, belirlenen bu amaçlar doğrultusunda bütün 
ders kitaplarının yeniden gözden geçirilbne&ini sağ
lamak üzere Kitap Yazma Seferberliği ilan edilmiş-
tir. 

2. Atatürk'ün Milî Eğitimle ilgili direktifleri, 
Anayasamızın Millî Eğitimle ilgili hükümleri ve 
Milî Eğitim Temel {Kanununun amaç ve ilkeleri ile 
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derslerin öğrettim progmaımılıan, okul kitaplarında ara
nacak gıenel vasıflarla Igİi mevzuat esas alımmıştır. 

'Kitap Yaıma-SefeıMiğinde, :'Bakanlık Müfettiş-
feriyle İlköğretim Müfe&bişjlerinin hepsi ve Müfettiş
lerin teklif ettikleri öğııefonenler siö««̂ eiKiiırillJiT«içlerdir-

3. 'Kitap Yazıma ıSeferiberiiği çerçevesinde yazı
lan aınaders kitaplarının, 1985 .. 1986 öğretim yıllımda 
okutulması planlandığından ve önümüzde yeteri ka
dar zaman butonduğundan, hazurdanan bu kitaplar 
(Bakanlığımızın kendi tnaıtbaa imkânlarıyla bastırılabi-
lecefctür. 

4. Yukarıda da açıklandığı özere, ımevaıt ders 
kitapları 1985-1986 öğretim yıtada kutanıiaoakltır. 
1986-1987 öğretim yılından iitlbaıren de yeni kkapJiar 
hizmete sunullacaktır. 

©iğlerinize aırz edenim, 
dMötânEmimğl'u 

Milî Eğitim 'Gençlik ve 
Spor JBakıaım 

13. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, ye
niden yazılan ders kitaplarına ilişkin sorusu ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/635) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor'Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandı
rılması için aracılığınızı arz ederim. 

Mehmet Üner 
TOayseri 

1. Okullarımızda okutulmakta olan ders kitapla
rından 1 400 adedinin yeniden yazımı yapılmakta 
mıdır? 

2. Yeniden yazımım istediğiniz kitap adedi ne 
kadar ve hangi #ders kitaplarını.kapsamaktadır? 

3. Bu kitapları yeni ders yılına mı hazırlamakta
sınız? Yeni . ders yılına hazırlıyorsanız iki ay gibi 
kısa bir zamanda alelacele hazırlanan bu kitapların 
yararlı olacağına inanmakta mısınız? 

4. Günümüzde ders kitabı olarak kullanılan ki-
taplardaki bazı kelimelerin halkımız tarafından be
nimsendiği • bir gerçektir. Bunların değiştirilmesi söz 
konusu mudur? Değiştirecekseniz gerekçesi nelerdir? 

5. Kitap yazımı için oluşturduğunuz konular han
gi esaslara göre çalışmaktadır? Konu ile ilgili daha 
önce hazırladığınız bir programınız var mı? 

6. Kitapkrdaki yapılacak değişiklikleri bugüne 
kadar neden kamuoyuna açıklamadınız? Bunun se
beplerini açıklar mısınız? 
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7. Yapılacak bu kitap değişikliklerinin malî por
tesi önceden hesaplanmış mıdır? Hesaplanmışsa ne 
kadardır? 

8. Geçen yıllarda kullanılan ders kitaplarını ne 
yapmayı planladınız, sizce zararlı olan bu kitaplardan 
herhangi bir şekilde yararlanmak mümkün mü? 

9. Yeni ders yılının yaklaşması ve dolayısı ile sü
renin kısalmasını düşünerek değiştirilecek bu kitapla
rın baskı işinde özel sektörden mi faydalanacaksınız? 

10. Yurdumuzda % 80'i dar gelirli olan halkı
mıza yaptığınız bu değişiklikler ne kadar malî külfet 
getirecektir? Açıklar mısınız? 

T.C. 
' Millî Eğitim Gençlik ve 30.9.1985 

Spor Bakanlığı 
Talim ve Terbiye 

_ Kurulu Başkanlığı 
Sayı: 022. Prog. D. Bşk. 

6221 
Konu : Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in soru 

önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkankğına 
îlgi : TBMM Başkanlığının 17.9.1985 gün ve 

: 7/635-4197/16228 sayılı yazısı. 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in Bakanlığı-

•mızca cevaplandırılmasını istediği ilgi yazı eki 6.8.1985 
tarihli soru önergesi incelendi. 

1. Bakanlığımıza bağlı okullarda okutulan ders 
'. kitaplarının sayısı derslere göre 1 275 olup Jbu kitap
lar, Kitap Yazma Sefenberhğiyle ilgili • olarak toplam 
2 288 eğitimciden meydana gelen 471 komisyonca ya
zılmaktadır. 

2. Yukarıda da belirtildiği gibi, J 275 ders kita
bı yeniden yazdırılmakta olup bunlar, genel kültür, 
meslekî ve teknik eğitim ile yurt dışındaki işçi çocuk
larımızın ders kitaplarım kapsamaktadır . 

3. Yeni hazırlanan kitaplar, 1986 - 1987 öğretim 
yılından itibaren kullanılacaktır. Bu planlamadan da 
anlaşılacağı üzere, çalışmalar için yeteri kadar zaman 
ayrılmıştır. Bu sebeple bahsi geçen kitapların hazır
lanmasında alelacelelik söz konusu değildir. 

4. Yazdırılmakta olan ders kitaplarında Anayasa 
dili esas alınmaktadır. Aynı zamanda Türkeemizin, 
her türlü aşırılıklardan uzak ve nesiller arasında an
laşmayı engellemeyecek bir şekilde; ilim, kültür ve 

: sanattaki gelişmeleri karşılayacak, doğru ve güzel-ko
nuşulup yazılabilecek bir nitelikte öğretilmesine çalı
şılmaktadır. 
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5. Bafcafihğımıza bağlı her kademe ve türdeki 
okul ve kurumlarımız ile yurt dışında öğrenim gören 
çocuklarımız için. uygulanmakta bulunan eğitim ve 
öğretim programlarının ve buna paralel olarak oku
tulan. ders kitaplarının; 

a) Attttttrk inkılap ve ilkelerini, millî ve manevî 
değerlerimizi daha iyi benimsetecek, 

b) Verilen bilgilerin kullanılması konusunda ço
cuklarımıza müspet alışkanlıklar kazandırılmasını sağ
layacak, 

c) özellikle Türkiye ve Türk Kültürüne ağırlık 
verecek? 

d) Yavrularımıza gereksiz bilgilerden ve ezberci
likten kurtaracak, 

e) Günün şaıöannave gekşen teknolojiye cevap 
verebttecek-, 

f> ö@rendleıriımizi« Üinivercsikeîeıriımizdıe daha ba-
şamtı otfnalarını sağlayacak, bir 'başka ifade Jile Ata
türkçü düşünceyi hâkim kılacak, şekilde hazırlanması 
esas alınmıştır. Ayrıca her dersin müfredat programı 
ve ders kitabı yazımı ile ilgili bütün mevzuat bir ara
ya getirilerek komisyonlara verilmiştir. 

6. Kitap Yazma Seferberliğine karar verildiğin
de, 5, 6, 7 Temmuz 1985 tarihlerinde Bakanlığımız 
ŞÛra Salonunda bir toplantı yapılmıştır. Bu toplan
tıya^ Bütanlar, Milletvekilleri, Atatürk Kültür, Dil 
ve Tarih Yüksek Kurumu Başkan ve Üyeleri, YÖK 
Temsilcileri, Üniversitelerin Rektör ve Temsilcileri, 
TRT ve Basın Mensupları, Bakanlığımız Merkez ve 
Taşra Teşkilâtı Mensupları, Ankara ilk, orta, lise ve 
dengi okulların Yönejici ve öğretmenleri katılmış
lardır. 

TRT ve Basın Mensuplarının bulunduğu bu top
lantıda ilan edilen Kitap Yazma Seferberliği, basın 
ve yayın organlarıyla kamuoyuna geniş bir şekilde 
duyurulmuştur. Ayrıca Genel Kurmay Başkanlığı, 
Bakanlıklar, İktisadî Devlet Teşekkülleri ile Meslek 
Teşekküllerine birer yazı gönderilerek Kitap Yaz
ma Seferberliği hakkında bilgi verilmiş ve yazdırı
lacak ders kitaplarında yenallmasında faydalı ve 
lüzumlu gördükleri hususları bildirmeleri istenmiştir. 
Bu kenuda Cumhufba^kanfığ Genel Sekreterliği ile 
ıBaçfcaakğa -da -Mgi arz -edüâmıişitir. 

7. Okullarımızda kullanılan ders kitabı iıhtüyacı-
nrnfcacgıianınası için hcE'yıl yaklaşık 69 285 000 adet 
kkap ba«dmaktadır. Bu kitapların basım ve diğer 
masraflar içân yaklaşık 13 857 000 000 TL. harcan
maktadır, Kitap Yazma Seferberliği çerçevesinde ha

zırlanmakta olan anaders kitabı uygulanmasına baş
lanıldığında, basdan her kitabın 5 yıllık süre ile 
kullanılması sağtenacak ve böylece yakkpk 
55 428 000 000 TL. tasarruf elde edilmiş olacafcîır. 
Yino bu uygmlama ile 5 yılda 61 000 ton. civarında 
kâğıt tasarrufu gerçekleştirilecektir^ Bunun da millî 
ekinomimize bugünkü birim, f i y a t ı ^ 17 780 959 500 
TL. civarında bk rahatlık getireceği hesap edilmiş-
tİı\-

8. Yapılan bu açıklamalardan da anlaşılacağı 
üzere, mevcut ders kitapları 1985-1986 öğretim yılın
da kullanılacaktır. 1986-1987 öğretim yılından itiba
ren de yeni kitaplar hizmete sunulacaktır. 

9. Yeni. de» kitaplarının, 1985-1986 öğretim yı
lında okutulması planlanmadığından, özel sektöre 
bastırılması söz konusu değildir. 

10.. Yeni deıs kitapları, bu öğretim yılında kul-
lamlnrayacağmdan, öğrencilerin aynı ders için iki, ayrı 
kitap almaları söz konusu değildir. Dolayısıyla bu 
uygulama halkımıza malî külfet de getiırmeyecektir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Metin Emiıroğkı 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakam 

14. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akaydın* 
çiftçilerin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Kbyişleri Bakanı R. Hüsnü Boğârim ya
zılı cevabı (7/639) 

Türkiye Büyük Mıilet Mediafc Başkanlığına 
Ekli olarak sunulan: önergemin Tarım Orman ve 

Köytşİeri Bakanı tarafından yazdı olarak cevaplan-
dırılmatana müsaadelerinizi arz ederim. 
Saygılaroırila^ 

Bbubekir Akay 
Erzurum 

Radyo ve televizyonda, Hükümet taratfındam sür
dürülen parlak kalkınma, temel atma «ve kurdele kes
me törenlerini, geçteki toprağa ve hayvancılığa bağ
lamış milyonlarca köylü ve çiftçi va'tandaşımız hay
ret ve üzüntü ile İzlemektedir. 

Plansız ve programsız ekime yönlendirilen feda
kâr ve çalışkan çiftçimizin et emeği, ve aknteri de
ğerlendirilemediğinden, tarlalarda ve kamyonlar üze
rinde çürümeye terk edıüteiş, bankadan aldığı zirai 
kredîitai ödeyemediği için icra memuru yakasma ya-
pişmış, arka arkaya dört defa zamv yiyenv gübcB; bor
cun» titeymıeycfa.' çüftçinün boya» büklük, eHeri koy
nunda beklerken çiftçimizin kalınmasında ve kal-
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temaya öncelik yörelerde tören yerlerine köy hiz
metlerine ait kamyonlarla işçi ve memurlar taşınarak, 
neyin kurdelesini kfes'ip ve neyin temelini atıyorsu
nuz? 

Bu tutum ve davranış (karşısında Hükümetin al
dığı ve alacağı tedbirlerin neler olduğunu sormak en 
tabiî bak ve görevflniz!dıirs 

L Tarım Orman ve Klöyişleıii Bakanlığımızca 
tarım yörelerine göre gübre kullanımında çiftçiyi 
yönlendirmediğimden, gelişi güzel atılan gübreden ya
rar yerine zarar görüldüğü aşikârdır. (Teknisyen ve 
ziraat mühendislerimiz masa başında istihdam edil
mektedir.) Ekim sahasına ne zaman gönderilecektir 
ve de Ibu ekim döneminde gübre ayıtlarında bir in-
dlirim düşnülüyor mu, yeni zamlar var mı? 

2. Sattığı mahsulün parasını hâlâ alamamış, çay 
ve hububat bedeli olarak Hükümetten 60 mfilyar ala
cağı bulunan çiftçinin bu parası ne zaman ödenecek, 
tohumluk ihtiyacı için ne düşünülmektedir? 

3. Yurdumuzun birçok yöresi kuraklık yüzün
den büyük bir hayvan yemi sikıntısma şimdiden 
düşmüş bulunmakta, Çiftçi ne ot ve ne de başka yem 
tedarik edememiştir. Geçen yıl hatalı iiihracat ve it
halat politikaları yüzünden perişan edlilen hayvan 

. müstahsilleri, 'bu yıl tamamen yok olabilir. Hükü
metimiz hayvan yemi sıkıntısı konusunda ne giıbi 
acil tedbirler almıştır? 

4. Tarım ısektörüne verilen krediler yetersiz, faiz 
oranları yüksektir. T. C. Ziraat Banka'sınım birçok şu
beleri müteselsil kefile kredi vermemekte ve arazi 
ipoteği istemektedir. Verilen krediler hasat ve har
man döneminde tahsile çalışılmakta, çiftçiriin ürün 
bedelini alması beklenmeden malı icra yoluyla satı
lıp tahsil edilmektedir. Bunun için ne gibi bir öz
letti altamafkltadıır? 

5. Desteklemeye tabi ürün bedelleri peşin öden
mediğinden, çiftçi perişan haldedir. Bu bedeller pe
şin ödenecek mi, yoksa kaderleriyle başbaşa mı bira» 
kılacaklar?! 

T,Q 
Tarım Orman ve Koyişleriı 3 s 10 . 1985 

Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü 
Sayı : Ökm. 2-572 

Türkiye Büyük Müet Meclisi (Başkanlığına 
îlgi Geni. Sek. K. ve K. Dairesi Bşk. lığının 

17 EyM 1985 tarih ve 7/639-4233/16480 sayılı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekilli Sayın Ebubekir Akay'aı 
«Çiftçilerin bazı sorunları hakkıridakb yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmiştir. 
lArz ederim.: 

H. Hüsnü Doğan 
Bakan 

Erzurum Milletvekili Sayın Ebulbekir Ak'ay'ın Yazıû 
Soru önerigösiriin Cevabı 

Cevap : IMfflet İMeclM İçtüzüğünün 94 üncü mad
desine 'göre, soruların «kısa, gerekçesiz ve şahsî mü
talaa ileri sürülmeksizih» hazırlanması gerekmektedir. 
Oysa yazıla soru önergesi, İçtüzüğün bu hükümleri
ne uygun olarak hazırlanmamıştır. 

Diğer taraftan Hüküimet olarak uyguladığımız 
ekonomi politikası ile tarım politikası araBindakli iliş
ki dikkate alınmadan ve özellikle tarım politikası
nın; tarımsal destekleme, üretim, girdi, kredi ve pa
zarlama pölitikata ıgibi çeşJtlÜ unsurları bir arada 
mütalaa edilmeden yapılan değeriendirmıeler hiç şüp^ 
hesiz yanlış sonuca götürür. 

Hükümetimizce uygulanmakta olan gerçekçi poli
tikalar sonucunda çifterimize ve köylülerimize çok 
yönlü ve Önemli destekler sağlanmıştır. Bu destek 
artırılarak devam ettirilecektir. 

Saygilarımla^ arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

(Bakan 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğ* 
lu'nun, şehirlerarası yolcu ve yük tasana ücretlerine 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo* 
çin ile Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ce* 
vapları (7/640) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıldaki sorukrımın Malîye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim^ 

Saygılarımla. 
Hilmi Nallbantoğtü 

Erzurumı 

Soru 1. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs
lerin ve haltta yük taşıyan vasıtaların taşılma ücret
lerinin fazla olup olmadığı araştırılabilir mi? 

Soru 2. Otobüs bilet Ücretleri veya yük taşıma 
ücretleri belediyelerce gereğince tetkik ve Konltrol edil
miyorsa, bu işin üzerine Hükümet veya Bakanlıkça 
eğilinebilir mi? 
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Soru 3.; Bu konulaatia Baikanlıkça bir maliyet 
kontrolü yaıptırmaiyı (Lokal olsa bile) uygum bulur 
musunuz?: 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 7.10.1985 

ÖKA : 310000/2680 

Türkiye. Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 30.9.1985 gün ve 310000/2609 sayılı ya

zımız. 
b) TBMM Genel Sekreterliğinin 17.9.1985 gün 

ve 7/640-4234/16490 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun Tür

kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş oldu
ğu ve tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmasını is
tediği şehirlerarası yolcu ve yük taşıma ücretlerine 
ilişkin 17.9.1985 gün ve 7/640-4234/16490 sayılı soru 
önergesi konunun aidiyeti cihetiyle ilgi (a) yazımız 
ile Ulaştırma Bakanlığına gönderilmiştir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 7.10.1985 

Kara Ulaştırması Dairesi 
Başkanlığı 

KUDM : D Y. ve Yurt 
içi Şb. Md. 221-

7765-34648 
Konu : Yazılı soru önergesi; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 17 Eylül 

1985 tarih ve 7/640-4234/16490 sayılı dağıtımlı ya
zısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından, «Şehirlerarası yolcu ve yük taşıma ücret
leri» ile ilgili olarak, Maliye ve Gümrük Bakanlığına 
gönderilen ve Bakanlığımıza intikal ettirilen yazılı 
soru önergesi tetkik edilerek cevapları iki nüsha ha
linde ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Şehirlerarası taşımacılık yapan otobüs
lerin ve hatta yük taşıyan vasıtaların taşıma ücretle
rinin fazla olup olmadığı araştırılabilir mi? 

Cevap 1. Şehirlerarası karayolu yolcu ve yük ta
şıma ücretlerinin 4770 sayılı Ulaştırma Bakanlığının 
Kuruluş ve Görevleri Hakkındaki Kanuna dayanarak 

taban ve tavanını tespit eden Bakanlığımız, 25 Mayıs 
1982 tarihinden itibaren taşıma ücretlerinin ekono
mik kurallara uygun şekilde taşımacılar tarafından 
serbestçe tespitinin faydalı olacağı düşüncesinden ha
reketle, taşıma ücretlerini serbest bırakmıştır. 

Bakanlığımızca 67 il valiliğine gönderilen genelge
lerde; ücretlerin serbestçe teşekkülünde ekonomik ve 
kamu yararı aleyhine sonuç verecek haksız müdaha
lelere ve rekabete karşı tedbirlerin alınması ve tekel
leşmeye meydan verilmemesi için gerekli kontrolların 
yapılması istenmiştir. 

Şehirlerarası taşıma yapan otobüslerin ve hatta 
yük taşıyan vasıtaların taşıma ücretlerinin fazla olup 
olmadığı araştırılabilir. 

Bakanlığımızca 1984 yılı içerisinde bazı illerde 
uygulama ile ilgili denetimler yapılmıştır. Genelgeler 
gereğince taşımacılar uygulayacakları ücretleri uy
gulamaya koymadan önce valiliklere ' ibraz etmek 
mecburiyetindedirler. 

Ayrıca, Bakanlar Kurulu; 22 Şubat 1985 tarih ve 
18674 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan 85/9123 sa
yılı Kararı ile, nakliye ihaleleriyle ilgili taşıma ücret
lerini ihaleyi yapan idarelerce tespit edilmesini ka
rarlaştırmıştır. 

Bakanlar Kurulunun 14 Aralık 1983 gün ve 18251 
mükerrer sayılı Resmî Gazetede yayınlanan «Ulaş
tırma Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 
182 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname» ye da
yalı olarak halen yürütülen gerek yurt içi, gerekse 
yurt dışı karayolu taşıma hizmetlerinin daha düzenli 
ve güvenli hale getirilmesi için, yurt içi ve uluslararası 
taşımalar ile ilgili Kanun Tasarısı hazırlama çalış
maları devam etmektedir. 

Soru 2. Otobüs bilet ücretleri veya yük taşıma 
ücretleri belediyelerce gereğince tetkik ve kontral edil
miyorsa, bu işin üzerine hükümet veya Bakanlıkça 
eğilinebilir mi? 

Cevap 2. Valilikler Bakanlığımız adına gerekli 
kontrolları yapmaktadır. Valilikler kontrol mekaniz
masını ayrıca belediyelerle de işbirliği yaparak sür
dürmektedirler. 

Soru 3. Bu konularda Bakanlıkça bir maliyet 
kontrolü yaptırmayı (Lokal olsa bile) uygun bulur 
musunuz? 

Cevap 3. Taşımacılar maliyet unsurunu esas ala
rak taşıma ücretlerini tespit ettikleri gibi, Bakanlığı
mız adına valilikler de maliyet yönünden bu ücret
leri gözden geçirmektedirler. 
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16., — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum'da vakıflara ait tarihî ve onarıma muh
taç hamamlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/647) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Balkanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1, Erzurum'da vakıflara ait kaç adet ha
mam mevcuttur? 

Soru 2. Bunlardan işler durumda olanlarla 
işletilemeyen, muattal ve hatta inhidam halinde olan
lar hangileridir? 

Soru 3." Bu hamamlardan, şehrin nüfus yoğun
luğu olan yerlerde olup ya yeniden modern bir şekil
de yapılarak, yahut onarılarak halkın istifadesine • 
arz edilecekler içtin bir yapım uygulama planı uygu-
ilanıamiaz mı? (öımeğim : (Muıraitpaşa H.y Çifite Gö
bek H., Çöplük Hamamı v.s.) 

Soru 4. Erzurum'da ivakıflarca bu eski, tarihî 
ve onarıma muhtaç hamamlar kiralanırken kiraların 
cüzi artırılıp hep babadan oğula devredilir şekilde 
sanki bir mütevellilik sistemli kurulmuştur ki bu 
durumu idare lehine ve fakat bu eserlerin de onarı
mını sağlayacak Ibir duruma donüştürülemez mi? 

Soru 5. Erzurum'daki Vakıf Müdürlüğü ne
den bu konularda titizlik göstermemektedir? 

TC. 
Devlet Bakanlığı 3 . 10 . 1985 
Sayı : 2.02.4164 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 17 Eylül 1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar 
Müdürlüğü 7/647-4242/16498 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Erzurum'da vakıflara ait tarihi ve onarıma 
muhtaç hamamlara ilişklin yazılı soru önergesine ve
rilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Erzurum il merkezinde mülkiyeti Vakıflara 
ait 9 adet ımazibuıt ve 1 adet de rnıüilhıafc otaıak üzere 
toplam 10 .adet hıamam bulunmaktadır. Bu hamam
ların hepsi de eski eser niteliğindedir. 

2. Bu hamamlardan Lalapaşa hamamı onarı
mı, Vakıflar Genel Müdürlüğü teknik elemanlarının 
denetiminde kiracısı tarafından yapılmak kaydıyla 
ihale edilmiş ve halen kiracısı tarafından onarılmak
tadır. Boyahane hamamı ise Vakıflar Genel Müdür
lüğünce onarılmak üzere 1985 yılı onarım programı
na alınmış, ihalesi yapılmış, ancak istekli bulunma
ması nedeniyle, işlem halen pazarlık safhasındadır. 
Bu iki hamam dışındaki diğer hamamlar halen iş
ler durumdadır. 

3. Erzurum'da bulunan vakıf hamamlar eski 
eser niteliği taşıdığından orijinal durumları bozulma
mak şartıyla restore edilmesi gerekmektedir. Vâkıf
lar Genel Müdürlüğü bütçe imkânları nisbetinde ve 
bir program dahilinde bu yapım - onarım faaliyeti
ni yürütmektedir. Bütçe imkânlarının kısıtlı olması 
ve yurt sathında onarılması gereken eski eser bina
ların yoğun bulunması nedeniyle onanm hizmetleri-
nün yürütülmesinde zaman zaman aksama ve gecik
me meydana gelebilmektedir. 

4. Vakıf taşınmazların kiraya verilmesi 6570 
sayılı kira kanunu, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu 
ve Borçlar Kanunu gibi mevzuat çerçevesinde yürü
tülmektedir. Eski tarihlerde kiraya verilmiş olan 
taşınmazlar, kiracının kendisi rızaen boşaltmadığı 
ve tahliyeyi gerektirecek yasal sebepler tahakkuk et
mediği sürece Vakıflar Genel Müdürlüğünce tek 
taraflı yapılacak bir işlemle tahliye edilmesi müm
kün bulunmamaktadır. Hatta mevcut kiracının ölü
mü halinde bile, 6570 sayılı kanunun 13 üncü mad
desindeki şartları taşıyan varislere kiracılık hakkı 
tanınmak mecburiyetinde kalınmaktadır. 

5. Erzurum'daki Bölge Vakıflar Müdürlüğü ken
di yetki alanı içindeki konularda görevini titizlikle 
yapmaktadır. Bölgenin yetkisini aşan konularda ne 
karar safhasında ve ne de uygulama sırasında müda
hale etmesi hukuken mümkün değildir. 

Vakıflara ait emlâkin onarımı ile planlanması 
Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Dünya Gençlik Yılı nedeniyle trenler-
deki beynelmilel kart uygulamasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı 
(7/668) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Dünya gençlik yılı münasebetiyle, trenlerde uygu

lanmakta olan beynelmilel kartlar hakkında aşağıda
ki sorularımın Ulaştırma Bakam Sayın Veysel Âta-
soy tarafından yazılı olarak cevaplandırılması husu
sunda delaletinizi saygı i e ırıioa edenim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. 1985 dünya gençlik yılı münasebetiyle uygu
lanan beynetarailleıl kartların, DD'mıın Asya kısmın
da geçerli olmadığı doğru mudur? 

2. Türkiye'yi Asya ve Avrupa diye ayırarak uy
gulanan sistemin düzeltilmesi konusunda ve Sirkeciye 
(kadar gelen avrupa gençliğinin bu nedenle doğmuş 
Türkiye hakkındaki menfi düşüncelerinin ortadan 
kaldırılması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

TC. 
Ulaştırma Bakanlığı • 7 Ekim 1985 

Kara Ulaştırma Dairesi 
Başkanlığı 

KUDM : D.Y. ve Yurtiçi Taş. 
Şb. 500-7763-34646 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
tlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 17 Eylül 1985 

gün ve Kanunlar ve Kararlar D. Bşk. lığı 7/668-4288 
/16683 sayılı yazısı. 

Hatay Milletvekili, Sayın Mustafa Murat Sök
menoğlu tarafından, Dünya Gençlik Yılı Sebebiyle 
trenlerdeki beynelmilel kart uygulaması ile ilgili olaj 

rak verilen yazılı soru önergesi tetkik edilerek cevap
ları iki nüsha olarak ekte sunulmuştur. 

'Bilgilerimize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakam 
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iSoru 1. 1985 Dünya Gençlik Yılı münasebetiyle 
uygulanan beynelmilel kartların, DD'mın Asya kıs
mında geçerli olmadığı doğru mudur? 

Cevap 1. Beynelmilel kartların, TCDD'nın As
ya kısmında geçerli olmadığı doğrudur. 

Inter-Rail Kart Sistemi, 26 yaşından küçük genç
lere ıbir ay süre ile üyesi bulunan 20 Avrupa Ülkesi 
ile Fas'ta 535.-UIC Frangı karşılığında (Bu günkü 
ücreti 80.250 TL. dur) sınırsız seyahat imkânı tanı
maktadır. 

Yıllardan beri Avrupa Ülkelerinde uygulanmakta 
olan bu sistemden gençlerimizin de faydalanması 
amacıyla 1982 yılında yapılan Avrupa Yolcu Konfe
ransında Ülkemizin de bu sisteme üye olması için 
müracaat edilmiştir. 

Uzun çalışmalar sonucunda 1984 yılından itibaren 
2 yıllık geçici bir deneme süresi için üyeliğimiz ka
bul edilmiştir. 

Söz konusu sisteme geçici olarak ve deneme mahi
yetinde üye olmamız sebebiyle kartlar sadece bu 
parkurlarda geçerli sayılmaktadır. 

Tam üyeliğimiz konusunda çalışmalarımız yo
ğun bir şekilde sürmektedir. 

Soru 2. Türkiye'yi Asya ve Avrupa diye ayı
rarak uygulanan sistemin düzeltilmesi konusunda ve 
Sirkeciye kadar gelen Avrupa gençliğinin bu nedenle 
doğmuş Türkiye hakkındaki menfi düşüncelerinin 
ortadan kaldırılması için ne gibi tedbirler alınmıştır? 

Cevap 2. Geçici olarak Sirkeciye kadar uygu
lanabilen İnter-Rail Kart Sistemine benzer bir uygu
lamanın, sadece Anadolu yakasında uygulanabilmesi 
bugün için mümkün olamamaktadır. Ancak, Ekono
mik işler Yüksek Koordinasyon Kurulu, tarife altı 
uygulanabilir bir kararı uygun gördüğü takdirde, 
TCDD'nın yönetmelikle uygulamaya koyacağı özel 
indirim imkânı sonucu, Türkiye'de daha ekonomik 
seyahat yapılabilecektir. 
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GENEL GÖRÜLME VE MECLİS ARAŞ-

TIRIMAJSI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

SÖZLÜ SORULAR 
1.: — Konya MMetlvekili Saİilm Erel%, Konya İM 

Beyşehirİlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tini Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/365) 

2. — tamir Miltotivekfti Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin ülasjürma B^anradan sözlü soru önergesi 
(6(372): yy-:::.: 

3. — Manisa Milletvekilli Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan (gezilere ilişkin Barbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

4. — Bitlis Mü'letvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişki" Barba
kandan sözlü soru önergesi (6/3'83) 

5y — Adana MillöCvekil'i Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana • Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

6. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, yalbancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

7. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 
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8. — İzmir Millelüvekiili Rüştü Şardağ'ın, Türki
ye'de düzenlenen leftltüıvaiere ilişkin Kütür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî 
Eğitini Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarruf
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/398) 

10. — İzmir Milletvekili Rüşitü Şardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

1 1 . — İzmir Mile'tfvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdirimesiyle 
ilgffî girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önengesi (6/400) 

12. —Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi K6/401) 

13. — Hatay Milletvekili AJbdurralhman Demirtaş' 
m, tsdemir'm Irakta yapmış olduğu demir saiış bağ-
laritisma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 

14. — Diyarbakır Müetvefcili Mahmud Altuna-
kar'ın, dış ülkelere yaprlan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

15. — Adana Milletvekili Metin üstünel'm, F&ko-
ibiırfilk"kı yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İstem Oımhuriyetmin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
(bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri; Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/40S) 

17. — Hatay MMetlvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'dı vatandaşlarımıza 
karşı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/406) 

\W. — Diyarbakır Milletttvdcili Mahmud Alituna-
kar'm, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve MM 
Eğittim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/408) 

(Devamı aıfcada) 
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19. — Hatay MJlleltivekili' Mu*tala Murat Söfc-

menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anaklolu^iati 
olaylara ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru «öner
gesi (6/409) " • 

i20. — İstanbul M'illeüvdcili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önerigesi (6/411) 

211 i — İstanbul Milletvekili Sabit Paltümlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına, ilişkin Barba
kandan sözlü soru önerlgesi (6/412) 

22. — İstanbul Mlletivefcili Sabit Baituımlu'ııun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

23. — Kionya Miütittv^kili Salbri Innak'ın, okul ki
taplarında ikullamıliması yasaklanan sözcüklere ilişlkin 
Millî Eğitimi Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önengdsi (6/421) 

24. — Adana Milletvekili Cüneyt Canıver'kı, ya-
'kınları aranan bazı vaitandaşların yurt dışına çıkış
larına taihdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanımdan sözlü soru önergesi (6/422) 

25. — Adana MMİetvekili Cüneyt Gaover'in, Yoz
g a t - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddıia'sına ilişfkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/423) . 

İ6. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, Suu
di Arabistan HükÜmetiriin Hatay doğumlu vatandaş-
İarıımıza uyguladığı vize engellemıe«ine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 
.-..i. 27. -»•, İstanbul MMietvekii Salbi't Baltuımılu'nun, 
uygulamaya konulan yaltLrım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/426) 

28. — Ad^a;rMİte«vekui Cüneyt Ganver'in, 12 
Eylül 1980 günü yayınlanan ilik bildiriyi hazırladığı 
'İddia edilen bir kaimu görevlisine ilişkin Başbakandan 
tföz&ü ıoru önergesi (6/427) 

.29. r - EskişeÜir Millefevelkidi Mün'ir Sevinç'in, hü-
iküm (giyen bir başkorriiserin terli ettirildiği iddiasına 
İlimin îçşljeri Balkanından «(özlü soru önergesi (6/428) 

30. — Adana M'iıüeWe!kili Cüneyt Canver'in, eği
tini enstitüsü me2^nu bazı öğretmenlerin ilköğretimde 
'görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru öner
gesi ^6/429) 

311. — İstanbul .MilÖtJvekiiH Sabit Batomlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişlkin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

32. — İstanbul MiltativeMi Sabit Baltuımlu'nun, Is-
tanlbuî, AnkaraveIsapıir belediyelerce^ alınan üsit dü
zey yöneticilerine ilişlkin Başlbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

33. — istanbul Milletvekili Sabit Batumîu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başlbakandan söz
lü soru önerigesi (6/433) 

34. — Istanfbul Milletvekili Hüseyin Aivni Güler' 
in, banker ve bankerzedeflere ilişkin Başlbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

35. *•* Diyarbakır MillöfiveŞtiH Majıtnud Altujıakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağı
na dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 
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