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T. B. M. M. 
TUTANAK DERGİSİ 

16 ncı Birleşim 

75.10.1985 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

Sayfa 
391 

392 

395 

395 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 395 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, yaşlıların hastanelerde muayene ve 
bakım sorunları hakkında gündem dışı ko
nuşması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'ın cevabı 395:397 

2. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal 
Gökçora'nın, yaş meyve ve sebzelerin pazar
lama ve fiyat sorunları konusunda gündem 
dışı konuşması 397:398 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
komşu ülkelerin Türkiye üzerindeki olumsuz 
propagandaları konusunda gündem dışı ko
nuşması 398:400 

B) Çeşitli İşler 400 
. 1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci'nin, 

vefatına dair Başkanlık tezkeresi (5/59) ve say
gı duruşu 400 

Sayfa 
401,403 C) Tezkereler ve önergeler 

1. — ABD'ne gidecek olan Başbakan 
Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlı
ğa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/874) 401 

2. — Hollanda'ya gidecek olan Bayındır
lık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'in 
dönüşüne kadar Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/875) . 4 0 1 

3. — ölüm cezasına hükümlü Musa As
lan ve Kemal Teksöz haklarındaki dava dos
yalarının geri verilmesine dair Başbakanlık 
tezkeresi (3/820) 403:404 

4. — ölüm cezasına hükümlü Hasan Arı 
hakkındaki dava dosyasının geri verilmesi
ne dair Başbakanlık tezkeresi (3/683) 404 

5. — Eskişehir Milletvekili Cemâl Bü-
yükbaş'ın, Bütçe ve Plan Komisyonundan çe
kildiğine dair önergesi (4/139) 404 
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Sayfa 
6. — Tekirdağ Milletvekili Selçuk Akm-

cı'nın, Dilekçe Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi (4/138) 404 

7. — izmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, 
(6/372), (6/397) numaralı sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine ilişkin önergesi 
(4/137) 404 

D) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması Öner
geleri, 401 

1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman 
Necati Kara'a ve 21 arkadaşının; uyguladığı 
yanlış politika ile Türk tarımını ve hayvancı
lığını içinden çıkılmaz bir kargaşa ortamına 
sürüklediği, Türk köylü ve çiftçisini perişan 
ettiği ve partizan tutumu ile de bakanlık teş
kilatının iş yapamaz hale gelmesine neden 
olduğu iddialarıyla Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı H. Hüsnü Doğan Hakkında Ana
yasanın 99 uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri 
uyarınca bir Gensoru açılmasına ilişkin öner
gesi (11/2) 401:402 

E) Danışma Kurulu Önerileri 402 
a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 402 

1. — ANAP Grup Başkanvekili Pertev 
Aşçıoğlu'nun, (11/2) numaralı Gensoru öner
gesinin gündemin «özel Gündemde Yer 
Alacak tşler» kısmına alınarak, gündeme 
alınıp alınmaması konusundaki görüşmeleri
nin 16.10.1985 Çarşamba günkü birleşimde 
yapılmasına dair önergesi 402:403 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 405 

Â) Sözlü Sorular ve Cevapları 405 
1. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 

Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası- • 
nın ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru" önergesi (6/372) 405 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
kırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/382) 405:408 

3. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ-
lu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/383) 408 

Sayfa 
4. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 

yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan de
mece ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/395) 408 

5. — Hatay Milletvekili ihsan Gürbüz' 
ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından 
Hatay Hindeki vatandaşlarımıza uygulandığı 
iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın cevabı (6/396) 408:409 

6. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/397) ' 409 

7. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının 
bazı tasarruflarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/398) 409 

8. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Iran islam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aley
himize etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/399) 409:410 

9. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Hükümetimizin Iran - Irak savaşının sona 
erdirilmesiyle ilgili girişimlerine ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 410 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında 
siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/401) 410 

11. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere 
ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/403) 410 

12. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Fiskobirlik'in yerfıstığı üreticilerine olan 
borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/404) 410 

13. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Iran tslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine 
faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Dışiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 410 

14. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay'lı va
tandaşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/406) 411 
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15. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana
dolu'daki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/409) 

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

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

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

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, yakınları aranan bazı vatandaşların yurt 
dışına çıkışlarına tahdit konulduğu iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/422) 

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

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay do
ğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/424) 

22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım proje
lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/426) 

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

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

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

Sayfa 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

411 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit 'Batum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 

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

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

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

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Hatay Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alı
nan bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/439) 

31. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Hatay İlinde bazı vatandaşların mezhep ve 
nançları hedef alınarak tehdit edildiği iddia
cına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
inergesi (6/440) 

32. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son 
verilen öğretmenlere ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/441) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
in'in, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde 
alışan ve Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçile-
in toplu iş sözleşmesinin yapılamayış nede

nine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
- -esi (6/443) 

34. — İzmir Milletvekili Durcan Emıir-
bayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruh
sat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İs
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Sıkıyönetim Kanununa göre soruştur
ması yapılıp da göreve iadeleri istenilen işçi 
ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/446) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
,6/447) 

Sayfa 

411 

411 

412 

412 

412 

412 

412 

412 

412 

412 

412 
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Sayfa 
37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-

rin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/448) 412 

38. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bu
cağı Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/449) 412 

39. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan* 
in, Tekirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli ala
caklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/451) 413 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, devam etmekte olan yatırımlarla 
ilgili televizyon haberlerine ilişkin sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm 
cevabı (6/452) 413:414 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle 
Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 414 

42. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum'daki Turban Otelinin orduevi 
olarak devredileceği iddiasına ilişkin Kültür 
ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/454) 414 

43. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tîn'in, Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon 
Fabrikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/455) 414 

44. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Çorum İline bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/456) 415 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/457) 415 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sı
nıf öğrencilerine sorulan din ve ahlak soru
larına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 415 

47. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu
ri Üzel'in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştır
ma yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çı-
karılmayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/459) 415 

ı Sayfa 
48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

I Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşları
mızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin 

I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 415 

I B) Yazılı Sorular ve Cevapları 415 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

I bantoğlu'nun, 1984 yılındaki küçük ve bü-
I yükbaş hayvan sayısına ilişkin sorusu ve Ta-
I rırn Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 

Doğan'ın yazılı cevabı (7/582) 415:418 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
I Arıkan'ın, turizm yatırımlarına tahsis edilen 
I kamu arazilerine ilişkin sorusu ve Kültür ve 
I Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğ-

lu'nun yazılı cevabı (7/588) 419:427 
I 3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, Erzurum ve Kars illerinde yap-
I tınlan deprem konutları için müteahhitlere 
I fazla ödeme yapıldığı iddiasına ilişkin sorusu 

ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'm yazılı cevabı (7/610) 428:429 

I 4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, yurdumuz üzerinden yapılan 
I transit taşımacılığına ilişkin sorusu ve Enerji 

ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ya
zılı cevabı (7/623) 429:430 

I 5. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, 
I orman yangınlarının önlenmesine ilişkin Baş-
I bakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
I işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce

vabı (7/632) 431:432 
I 6. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
I in, Toprak - Su sulama kooperatiflerinin 
I elektrik borçlarına ilişkin sorusu ve Enerji ve . 
I Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı 

cevabı (7/636) 432:433 
I 7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, Atatürk Üniversitesi Tıp Fa-
I kültesi Araştırma Hastanesinin uzman doktor 
I ihtiyacına ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal 
I Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın yazılı ce

vabı (7/645) 433:434 
I 8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
I bantoğlu'nun, Pasinler İlçesi Çakırtaş Köyün-
I deki bir araziye ilişkin sorusu ve Tarım Or-
I man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
I in yazılı cevabı (7/653) 434:435 
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Sayfa 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, kömür tevzi müesseselerindeki 
izdihamın önlenmesine ilişkin sorusu ve Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in 
yazılı cevabı (7/654) 435 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, ödenmemiş vergi borçlarının tuta
rına ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/659) 435:437 

11. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol' 
un, Kemaliye İlçesi Dutluca Bucağına bağlı 
köylerdeki elektrik arızasının nedenine ilişkin 
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/661) 437 

12. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Tercan İlçesi köylerinin bazı sorun
larına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
dşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı ce
vabı (7/662) 437:438 

Sayfa 
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Erzurum - Hınıs İlçesine bağlı 
bazı köylerin iç iskâna tabi tutulmasına iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/666) 438:440 

14. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ekonomik faaliyetlerin Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca izlenmesine ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Vekili Devlet Bakam Kâ
zım Oksay'm yazılı cevabı (7/673) 440:441 

15. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
m, işletme ruhsatı sahiplerince çıkarılan kö
müre ve piyasa fiyatına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel' 
in yazılı cevabı (7/676) 441:443 

16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Türkiye'deki havaalanlarından bazı
larının nükleer silah üssü olarak kullanıl
dığı iddiasına ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kam Vahit Halefoglu'nun yazılı cevabı (7/686) 443:446 

I .— GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
İzmir Milletvekili Vural Arıkan, ücretlilerin ver

gi yükü, 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, Ankara 

Belediyesinin Ankara'da oturanlara yararlı hizmet 
vermediği, 

Sivas Milletvekili Ruşan Işın da, üreticilerin so
runları, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan ko

misyonların hangi saat ve yerde toplanacaklarına 
dair Başkanlıkça duyuruda bulunuldu. 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/464) numa
ralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okun
du; sözlü sorusunun geri verildiği bildirildi. 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/372), (6/397), 
(6/398), (6/399), (6/400), (6/405), 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlunun (6/383) ve 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in (6/406), (6/439), 

(6/440), (6/441), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk

larından, 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'm (6/395), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm 

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

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422), 

(6/423), (6/429), 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/434), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/443), 

(6/446), (6/447), (6/448), (6/453), 

İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in (6/444), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/449), 
Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın (6/451) ve 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/452), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün (6/396) sözlü 

soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından bir defaya mahsus olmak üzere, 
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Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/409), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/424) ve 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411), 

(6/412), (6/413), (6/426), (6/431), (6/432), (6/433) söz
lü soru önergeleri, soru sahibi görevli bulunduğun
dan; 

Ertelendiler. 

15 Ekim 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşime saat 15.45'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
11.10.1935 Cuma 

Kanun Hükmünde Kararnameler 
1. — Türkiye Radyo - Televizyon Kurulmu Ge

lirleri Kanunumun Bir Maddesinin Değistirimesıi Hak
kında Kamun Hükmünde Kararnamıe ve (1/703) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
78.6.1985) 

2. _ 9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigor
talar Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) 
Bendinin Değiştiritaseine Dair Kamun Hükmlün'de 
Kararname (1/710) (Sağilılk ve Sosyal İşler Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihli : 21.8.1985) 

3. — 775 Sayılı Gecekondu Kanunumun Bazı Hü
kümlerimin Değiştirilmesi Hakkımda 247 Sayılı Ka
mum Hükmünde Kararnamenim İki Maddesinde De
ğişiklik Yapılmasına Dalir Kanun Hülkmiünde Karar
name (1/712) (İçişleri,- Bayın'dırlık, İmar, Ulaştırma 
ve Turizm fcamüisyomllarına) (Başkanlığa geîliiş tarihi : 
9.9.1985) 

Tasarılar 
1. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Malezya 

Hükümeti Arasında Hava Ulaştırma Anlaşmasının 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Taısamsı (1/704) (Bayımdırhk, tımar, Ulaştırma ve Tu-
rîzim; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 18.6.1985) 

2. — Türkiye Oumlhuriyelti Hük'ümeöi i'lıe İran Is-
lıaım Cumhuımyeti Hükümeti Arasında Hava Ulaştır
ma Anlaşmasının Onayîanmasımın Uygun Bulum'du-
ğu Hakkınlda Kamun Tasarısı (1/705) (Bayımdı<rlık, 
İmar, Ulaştırma, ve Turizm; Dışişleri fcomisıyoriflan-
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1985) 

3. — Haoer Yılldıruım'a Vatanî Hıiamdt Tertibim
den Aylı'k Bağlanması Hakkımda Kanun Tasarısı 
(1/706) (Plan ve Bütçe Komrisyonena) (Başkanlığa 
geliş taılilhi •: 22.7.1985) 

4. — Çeşm'i Çadırcı'ya Vatanî Hizlmet Tertibiin-
den Aylı'k Bağlanması Hakkında Kamun Tasarısı 
(1/707) (Plan ve Bütçe Komisyonuma) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.8.1985) 

5. — 1984 Malî Yılı Kesinhesap Kanunu Tasarısı 
1/708) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baışkanıfoğa ge-
lş tarihi : 31.7.1985) 

6. — 1984 Malî Yılı Katma Bütçelii İdareler Ke
sinhesap Kanunu Tasarısı (1/709) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geili'ş tarihi : 3)1.7.'1985) 

7. — Türkiye Cumhuriyeti ile Fransa Cumhuri
yeti Arasımda 20 Ocak 1972 Tarihli Sbısvail Gii'vemli'lk 
Konusunda Genel Sözleşmeye Ek 29.5.1985 Tarihin
de İmzailanan Sözleşmenin Onayianımasınım Uygun 
Buıkıriduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/711) (Sağlık ve 
Sosyali İşler; Dışişleri koımliisyon'larına) (Başkanlığa 
gölü'ş tarihi : 4.9.1985) 

8. — Türkiye Cumhuriyeti ile Lilb'ya Arap Halk 
Sosyalist GemaJhiirlyesi Arasımda Suçluların Geri Ve-
rilımıasıi Sözlıeşimesiimin Onaylanmasının Uygun Bulun
duğuna Dair Kamun Tasamı (1/713) (Adalet; Dışiş
leri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi: 17.9.1985) 

9. — Tüıtoiye Gu'mhuriyeltfi RükÜilmeti ile Irak 
Cuimhuriyetii Hüklüme'tii Arasımda 27 Ağustos 1973 
TarM Hampetrol Boru Hattı Anlaşmasına Ek An
laşmanın Onaylanmasının Uygun Bullundıu'ğuna Dair 
Kanun Tasarısı (1/714) (Plan ve Bütçe; Dıışişlıeri ko-
mıiisyomlarına) (Başkanlığa geHiş tarihi : 22.9.1985) 

10. — Adıyaman İli Samsat llçeisimin Merkezinin 
Değişitlirilimesi Hakkında Kanun Tasansı (1/715) (İçiş
leri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 5.9.1985) 

11. — Bazı Vergi Kanunlarımda Değişiklik Yapıl
ması Hakkımda Kanun Tasarısı (1/716) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa ge% tasrihi: 11.10.1985) 
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Teklifler 

1. — Erzurum Mffidüvekili Salhahatlbin Eryurt ve 
4 arkadaşınım, Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkın
da Kanun Tıdkllfii (2/259) (Adalet Komisyonuna) 
« k a n l ı ğ a geliş tarihi : 13.8.1985) 

2; — Istanlbul Miieifcvelldlii İbrahim Ural'ın, Ta
şınmaz Malların Kikalanması Hakkında Kanun Tek
lifi (2/260) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 19.9.1985) 

3. — Türküye Büyük Millet Meclisi İdare Amir
leri, Yozgat Milletvekili Luittfullah Kayalar, Tunceli 
Milletvekili Ali Rıdvan Yıldıran ve Giresun M'ililet-
veklli Turgut Sera Tiralli'nıin; 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanunuma Bağlı (A) İşaretti Oelüveln Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Knsımında Değişiktik Ya
pılması Hakkımda Kanun TeklîM (2/261) (Plan ve 
Bütçe Komlîsıyonuna) (Başkanlığa geliş tarihî : 
25.9.1985) 

4. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
•oğlü'nun; 6.12.1983 Gün ve 2969 Sayılı Kanunun 
Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklif 
(2/262) (Anayasa; Adalet komisyonlarına) (Başkan
lığa geliş tarihi : 26.9.1985) 

5. — Kütahya Millletlvekil'i Abdurralraman Necati 
Kara'a ve 5 arkadaşının; 2908 Sayılı Kanunun 34 
üncü Maddesine Yenli Bir Fıkra Ek'lienim'esi Hakkın
da Kanun Tekf'fi (2/263) (İçilişleri Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 27.9.1985) 

«6. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşkın'ın; 54*22 Sa
yılı Kurumlar Vergisi Kanununun 14 üncü Madde
sinin (6) Numaralı Bendinin Deği$tlirilmes!i Hakkın
da Kanun Teklifi (2/264) (Plan ve Bütçe Komisyo
nuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1985) 

7. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın; 2982 Sa
yılı Konut İnşaatında ve Kalkınmada öncelikli Yö
relerde Yapılacak Yatırımlarda Vergi, Rteisiilm ve 
Harç İstisna ve Muaflıkları Tanınması Hakkında 
Kanunun 10 uncu Maddesinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun TekMfi (2/265) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1.10.1985) 

8. — Bursa Milletvekilli İlhan Aşkın'ın; 193 Sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun 23 üncü Maddesine Bir 
Berat Eklenmesi ve 89. uncu Maddesinin 2 nci Ben
dimin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/266) 
(Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.10.1985) 

9. — Kütahya Milletvekilli Ahmelt Büyükuğur'un, 
213 Saydı Vergi Usul Kanunumun 313 üncü Madde
sinin 2 nci Fikrasımn Değiştüritaesi Haklkın'da Ka
nun Teklifi (2/267) (Plan ve Bütçe Kotmlisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 10.10,1985) 

Tezkereler 
1. — İsitanibul Milletvekili İbrahim Ural'ın Ya

sama Dokunulmazlığının Kaldırimaısı Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/814) (Anayasa ve Adalet ko
misyonları ÜyeHerimden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 1<8;6.1985) 

2. — 190 Sayıh Genel Kadro ve Usulü Hakkın
da Kanun Hükmünde Kararnamenin Eki Kadro Cet
vellerimin Sunulduğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/815) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.6.1985) 

3. — Bsınaf ve Sanatkârlar ve Diğer Bağımsız Ça
lışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu (BAĞ-KUR)'un 
1984 Yılı Çakışma Raporu ve Bilançosunun Sunul
duğuna Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/816) (Kamu 
İktisadî Teşebbüsleri Komisyonuna) (Başkanlığa ge-
Hış tarihi : 18.6.1985) 

4. — Aydın Milletvekili Mehmet Özalp'in Yasa
ma Dokunulmazlığının Katldınllması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/817) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.6.1985) 

5. — Devlet Sanayi ve İşçi Yatırım Bankası 
'DESfYAB)'ın 1984 yılı Raporunun Sunulduğuna 
Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/818) (Kamu İktisadî 
TeşöbbMeri Komdısyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.6.1985) 

6. — Sami Cin Hakkındaki ölüm Cezasının Ye
rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/819) 
(Adalet Komisyonuma) (Başkanlığa geliş tarihi : 
3.7.1985) 

7. — Hasan Çepik, Ahmelt öğretmen, Kemal Tek-
söz, Salih Sezgü, Mustafa Çepik ve Musa Aslan 
Haklarındaki ölüm Cezaflıarının Yerine GetMlmesfkıe 
Dair Başlbakanlkk Tezkeresi (3/820) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.7.1985) 

9. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-
nuksever'in Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkımda Başbakanlık Tezkeresi (3/822) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 22.7.1985) \ 

10. — Ahmet Yıldırıımlı Hakkında ölüm Ceza
sının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/823) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 7J8.1985) 
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11. — Sami Erdoğan Hakkındaki ö'Hüm Cezaisi
nin Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkere
si (3/824) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 7.8.1985) 

12. — Kaırs Milletvekilli Salbri Aras'ın Yasanna 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/825) (Anayasa ve Adalet Römıisyon-
terı Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 16.8.1985) 

13. — Ordu Milletvekilli Naibi Poyraz'm Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başba
kanlık Tezkeresi (3/826) (Anayasa ve Adalet Komis
yonları üyelerinden Ruru'hı Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 21.8.1985). 

14. — Mustafa Alta ve Murat Görmez Hakların
daki ödüm Cezalarının Yerine Getirilmesine Dair 
Başbakarabk Tezkeresi (3/861) (Adalet Komisyonu
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 16.9.1985) 

15. — îstanfbull Milletvekili Salbit Batumlü'nun 
Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/862) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karana Komis
yona) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.9.1985) 

16. — Malhımuıt Doğan, Mustafa Bahar, Ahmet 
Denizdolduran, Hüseyin (Faruk) Köse, Şevket Ünal 
ve Süleyman Domurouk Haklarındaki ölüm Cezala-
rmm Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezke
resi (3/863) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 24.9.1985) 

17. — Erzurum Mitoüvefcilii E1>ufbekıir Akay'ın Ya
sama Dokunulmazlığının Kaldırılması Haklkıddia Baş
bakanlık Tezkeresi (3/864) (Anayasa ve Adalet Ro-
miısyonl'arı Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
((Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1985) 

18. — İçel Milletvekili Jbralhim Aydioğan*ın Yasa
ma DdkumrknazlığrnMi Kaldıınlması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi (3/865) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 7.10.1985) 

14.10.1985 Pazartesi 
Tasarı 

1 . — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kanada 
Hükümeti Arasında Nükleer Enerjinin Barışçı Mak
satlarla KuHani'Iiması Alanında İşbirliği Anlaşması
nın Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Ka-

15 * 10 , 1985 0 : 1 

nun Tasarısı (1/717) (Sanayi ve Teknoloji ve Tica
ret; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tari
hi : 11.10.1985) 

Tezkereler 
1. — Ahmet Kınalı Hakkındaki ölüm Cezasının 

Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/869) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.10.1985) 

2. — Genel Bütçeye Alit Dairelerin 1984 Bütçe 
Yriı Kesinlhesalbına Ailt Genel Uygunluk BiMirimi-
nin Sunulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezke
resi (3/870) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 14.10.1985) 

3. — Katma Bütçeli üdarefleriin 1984 Bütçe Yılı 
Kesinlhesa'bına Ait Geneî Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi (3/871) 
(Plan ve Bütçe Rom'isyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 14.10.1985) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat S'ök-

menıağlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına saltan çift
çilerin talban fiyatı üzednden fatura düzenfeımeıye 
medbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Balkanından süzflü soru önergesi (6/477) (Baş
kanlığa gCl'iş tarihi : 10.10.1985) 

2. — Aydın Mile'Dvekili Erlbuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından Mıal edıilen tohumlara ilDşfcin Tarım 
Orman ve Köyişleni Bakanından sözlü sforu önergeisd 
(6/478) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.10.1985) 

3. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetm*in, Si
vas Hindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
«edenine ilişkin Bayınıdırlık ve îskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/479) (Başkanlığa geliş tari
hi : 10.10.1985) 

Gensoru önergesi 
1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a ve 2İ arkadaşının; uyguladığı yanlış politika 
ile Türk tanımını ve hayvancılığım içindien ©ıkılimaz 
bir kargaşa ortamına sürüklediği, Türk köylü Ve çift
çisini perişan ettiği ve partizan tutumu itle de Bakan
lık teşkilatımın iş yapamaz hale gelmesine neden ol-. 
dıuğu iddialarıyla Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hüsnü Doğan hakkımda Anayasanın 99 uncu, İç
tüzüğün 107 noi maddeleri uyarınca bir gensoru .açıl
masına ilişkin önergesi (11/2) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 11.10.1985) (Dağıitıma tarihi : 14.10.1985) 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanveküi Abdulhalim Araş 
KÂTtP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

BAŞKAN — Türlk'lye Biiylülk Millet Meclisinin 16na HMeşiım'ini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak seretiyte yokilama ya-
pıdacaikıtır. 

(YoMama yapı'Idı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, yaşlıların hastanelerde muayene ve bakım sorunları 
hakkında gündem dıgı konuşması ve Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakam Mehmet Aydm'm cevabı 

. BAŞKAN — Gündem dışı söz isteyen 3 arkada
şımıza söz. vereceğim. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan, 
yaşlıların hastanelerdeki muayene ve bakım sorunları 
hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; kendilerine 
söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; vatandaşlarımızın, 
hastanelerde muayene ve bakım konusunda karşılaş
tıkları sorunları dikkatlerinize sunmak için söz almış 
bulunuyorum. 

Burada somut bir örneği dile getireceğim; ama 
bu örnek, vatandaşlarımızın hemen her gün karşılaş
tıkları genel bir prototiptir. Vatandaşın adı: Ebube-
kir Bakırdöven; yaşı: 76. Bütün ömrünü bakırcılık 
yaparak sürdürmüş, yaşlanınca kendi kendine emekli 
olmuş, yani hiçbir sosyal güvenlik kurumuna -bağlı 
olamamış ve halen evlatları tarafından bakılıyor. 9 
Ekim 1985 günü, ağır kalp hastalığı nedeniyle Sos
yal Sigortalar Kurumu Hastanesine götürülüyor; mu
ayene ediliyor, elektrokardiyografisi çekiliyor ve aci
len hastaneye yatması gerektiği belirtiliyor; ama «Sos
yal Sigortalar Kurumu Hastanesine yatıramayız, Tıp 
Fakültesi Hastanesine götürünüz» deniyor. Hasta, Tıp 
Fakültesi Hastanesine götürülüyor, 1 gece acil servis
te gözaltında tutuluyor. Acil serviste ilaç yoktur; ev
latları, reçeteyle beraber dışarı çıkarak ilaçları alıyor 
ve hastaneye getiriyorlar. Burada da, hastanın; mut

laka hastaneye yatması gerektiği belirtiliyor; ama 
«Buraya yatıramayız, İbni Sina Hastanesine gidin» 
deniliyor. Hasta, İbni Sina Hastanesine götürülüyor; 
sabahleyin saat 7'de, saat 10'da muayene olmak üze
re randevu alınıyor. Hasta, saat 10*dan 16'ya kadar 
bekledikten sonra sıra geliyor ve kalp muayenesi ya
pılıyor; doktor ayrıca böbrekten şüpheleniyor; böb
rek muayenesi için 6 500 Türk Lirası ücret yatırıl
ması isteniyor. Yanlarında yeterli para yoktur; dola
yısıyla böbrek muayenesi yapılamıyor. «Hastanın du
rumunun ağır ve acil olduğu» söyleniyor, bir tanıdık 
yani bir torpil bulunduğu takdirde hastaneye yatırı-
labileceği belirtiliyor. Çocukların tanıdık ve torpili 
yoktur... 

Hastaneden eve gelen hasta, 12 Ekim 1985 Cumar
tesi gecesi tekrar ağırlaşıyor. Yakın olduğu için, Sos
yal Sigortalar Kurumu Hastanesinin acil servisine gö
türülüyor; böbrek için iğne yapılarak evine gönderili
yor. Bu hastanın evlatları, evden hastaneye taşınmak 
için, taksi, muayene, ilaç, film ve elektrokardiyografi 
masrafları için 20 bin liranın üzerinde harcama yapı
yorlar; tanıdıkları olmadığı için de hastaneye yatır
ma imkânı bulamıyorlar. 

Sayın milletvekilleri, Anayasanın 17 nci maddesi, 
«Herkes, yaşama hakkına sahiptir» der. Yine, Anaya
sanın 56 ncı maddesi, «Devlet, herkesin, hayatını, be
den ve ruh sağlığı içinde sürdürmesini sağlamak; in
san ve madde gücünde tasarruf ve verimi artırarak, 
işbirliğini gerçekleştirmek amacıyla sağlık kuruluşla
rını tek elden planlayıp hizmet vermesini düzenler» 
demektedir. Hükümet programının 56 ncı sayfasında 
da aynen şöyle yazıyor: «Sağlık hizmetlerinin vasıf
lı, güvenilir, kolay erişilebilir, formaliteden uzak ve 
ülke sathında dengeli bir şekilde yaygınlaştırılması 
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sağlanacaktır»; yine aynı programda, «Herkesin iste
diği hastaneden yararlanmasını sağlayacak bir siste
min geliştirilmesini hedef alıyoruz» deniliyor. 

Sayın milletvekilleri, şimdi soruyorum : 76 yaşın
daki bir vatandaşımızın yaşama hakkı yok mudur? 
Eskimolar gibi, yaşlıları ölüme tefk mi edelim? Hous-
ton'da değil; ama Ankara'nın göbeğindeki hastanele
re, acil hastaların yatmasını, nasıl sağlayalım? Has
taneye yatamadıktan sonra, filmlerin, elektrokardiyog
rafilerin - işte, bütün muayene işlemlerinin hepsi 
elimde - ne yararı olacaktır? Vatandaşlarımıza has
tane kapıları, neden daima bir tanıdıkla veya bir tor
pille açılacaktır? Bu ne zamana kadar sürecektir? İlle 
de torpil gerekiyorsa, acil yaşam kavgası veren bütün 
vatandaşların torpili olarak, milletin vekili olarak, 
hastanelere kabul edilmeleri için bu kürsüden talepte 
bulunuyorum. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı «Hızır Acil 
Merkezi» uygulamasını başlattı; yürekten kutluyorum. 
İnşallah iyi çalışır; ama hükümeti, hastane ve ilaç 
sorununun en kısa sürede ve tanıdıksız, torpilsiz çö
zümü için gereken önlemleri almaya çağırıyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP ve Bağımsız
lar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANİ MEH

MET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, izin verir 
misiniz? 

BAŞKAN — Sayın Arıkan'a, gündem dışı sözü 
dolayısıyla cevap vermek üzere, buyurun efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, yüce 
Meclisin değerli üyeleri; Sayın Arıkan arkadaşımız 
buraya münferit bir hadise getirdiler; ancak Sağlık 
Bakanı olarak, herhalde benim de bir cevap vermem
de fayda vardır. 

Şimdi, evvela bu vatandaşın kim olduğunu, ba
şından nasıl hadiseler geçtiğini detayıyla bilemiyoruz. 
Bir tek vakaya inhisar eden bir hadisedir ve bu va
ka şöyle olmuştur demek imkânına da sahip değiliz. 

Bunun dışında hadise, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı hastanelerinden birinde cereyan etmemiş, 
anladığım kadarıyla; fakat Sayın Arıkan, herhalde 
hadiseleri biraz gerisinden takip ediyorlar veyahut da 
biz, meseleleri yeteri kadar kamuoyuna intikal etti-
rememişiz. 

Malumunuz olduğu veçhile, yakın zamanda An
kara'da - bu hadise de Ankara'ya cereyan etmiş, an

ladığım kadarıyla - «Hızır 77» diye, Türkiye'nin ilk 
modern acil sistemini kurduk. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) Bildiğiniz veçhile, acil sis
tem, acil servisten farklı bir hadisedir ve dört unsur 
ihtiva eder. Bunlardan bir tanesi, acil vaka ile ilgili 
alarm, haberleşme ve kayıt sistemini ihtiva eder; ikin
cisi, acil taşıt sistemini içerir; üçüncüsü acil tedavi 
tesisini içerir; dördüncüsü de, acil sistemle ilgili per
soneli içerir. 

Acil servis, bunlardan sadece bir tanesidir. Bizim 
görmeye alışık olduğumuz, hastanelerin bazı yerlerin
de «Acil Servis» diye bir şey yazar; şayet, hasta ora
ya , götürülürse, o acil servisten içeri girer veya gir
mez, o ayrı mesele; fakat, mobil servis odur. 

Acil sistem ise; bir vatandaş acil tıbbî bir müda
hale hizmetine muhtaç vaziyette ise, devletten bunu 
isteyecektir, istemek, hakkıdır; devletin de, bunu sağ
lamak görevidir. Biz bu sistem üzerinde burada 1,5 
senedir uğraşıyoruz. Ankara'da acil tıbbî hizmet ihti
yacına düşen bir vatandaş, telefonda 77 numarayı çe
virecektir. Bu telefon numarası çevrildiğinde, doğru
dan, Ankara Numune Hastanesine bağlı olarak çalış
makta olan acil sistemin santralı ve burada da kar
şınıza günün 24 saatinde hizmet veren bir hekim çıka
caktır. Bu hekim, vakayı tespit ettikten sonra, yanın
da bulunan telsizle, Ankara'nın muhtelif yerlerine 
dağılmış bulunan ambulansları haberdar edecektir; bu 
ambulanslarımız da, günün 24 saatinde, hekimi ve 
diğer yardımcı sağlık personeli ile, acil vakalara koş
mak üzere hazır bulunmaktadır. Bu ambulansların 
içerisinde birçok bakım üniteleri mevcut bulunmak
tadır, yani, acil vakada ne gerekiyorsa bulunan bir 
mobil kalp hastanesi ufağı. Buna, mobil koroner ba
kım ünitesi de diyebilirsiniz. Size şunu da haber ve
reyim : Bugün bu ambulanslarla Ankara'da acil bir 
vakaya sekiz, on dakika içinde yetişmek mümkün ol
maktadır; çünkü geceleri telsizle dinliyorum... (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Bu suretle, 
ambulansla vaka yerine giden hekim orada hastayı 
muayene ederek ilk müdahaleyi yapmakta; telsizle 
de merkezle irtibat halinde bulunmaktadır. Eğer ağır 
bir vaka varsa, gerektiğinde hastanın hastaneye nak
ledilip edilmemesi konusunda, bu irtibat esnasında 
oradaki diğer uzmanlarla da istişare etmek suretiyle 
hastayı derhal Hızır Acil Merkezine, yani hastanesine 
yetiştirmektedir. 

Bu hastanenin arkasındaki Numune Hastanesinde, 
bütün ihtisas elemanları, mükemmel laboratuvarlar, 
her türlü cihazlar mevcuttur. Bu hastane, aynı za
manda, Ankara'daki Yüksek İhtisas Hastanesi ve sa-
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ir hastanelerle de telsiz irtibatı içindedir. Bu hastane
lere, acil doğuma, çocuk hastanelerine 28 tane telsiz 
dağıtılmıştır. Bütün metropol ilçelerimizde bu ambu
lansların istasyonları vardır. 

Yaşlı olsun genç olsun, fark etmez, - yaşlı deyince 
biraz hassas, rakik bâr konu ortaya çıkmış oluyor, 
zararı yok - bu sistemimiz burada yürürlüğe girmiş
tir, herkese bakacaktır, kimsenin endişesi olmasın; 
bunları başka illere de kuracağız. Her halde bü izaha
tım yeterli sayılıyor. 

Teşekkür ederim, saygılar sunarım. (ANAP sıra
larından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 

2. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökçora' 
nın, yaş meyve ve sebzelerin pazarlama ve fiyat so
runları konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Sayın Kemal Gök
çora, yaş meyve ve sebzelerin pazarlama ve fiyat so
runları hakkında gündem dışı söz istemişlerdir; ken
dilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Gökçora. (HP sıralarından alkış
lar) 

MEHMET KEMAL GÖKÇORA (Bursa) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; yaş meyve ve sebze
lerin pazarlama sorunları gittikçe büyümekte ve çift
çiyi gün geçtikçe daha bezgin, üzgün ve tedirgin et
mektedir. 

Milletvekili Azizoğlu ile birlikte ve şahsen böl
gemde yaptığım incelemelere göre, Bursa'nın Merkez, 
Karacabey, Mustafakemalpaşa, Yenişehir, iznik ve 
Mudanya ilçe ve köylerinde, yaş meyve ve sebze ve 
özellikle domates ve biber üreticisi çaresizlik ve malî 
bunalım içindedir. 

Söylentilere ve yerel basın haberlerine göre, Akfa 
ve Vatan salça fabrikaları, üreticiden aldıkları do
matesin parasını bir yıldan fazla bir sü^e ödememiş
lerdir. Akfa, çiftçiye ödeme yapmadığı bu süre için
de, Rize Çay Fabrikasına yatırım yapmıştır. İlgili 
mercilerin uyarıları üzerine Akfa, sonunda, ödemede 
bulunmuştur. Vatan Konserve Fabrikası ise, parasını 
isteyen çiftçilere, deposundaki konserveleri satmaya 
kalkışmıştır. 

Bölgedeki fabrikalar domatesin kilosunu on, on 
beş Türk lirasından almaktadır. Üstelik, çiftçiye boş 
senet imza ettiren fabrikalar, üreticiyi tek yönlü ta
ahhüt© bağlamaktadırlar. Buna rağmen, istediğinden 
domates almakta, istemediğinden almamaktadırlar. 
Ayrıca, fabrikalar ile çiftçi arasında kapkaççı spekü
latör aracılar da türemiştir. Bu da işin cabası... 
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Çiftçinin, domatesini, maliyetinin altında teslim et
mek ya da fabrikadan tersyüzü -edilince, yollara dök
mekten başka seçeneği yoktur. Dışarıdan salçalık do
mates tohumu ithal etmekle övünen Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığı için, ilginç bir tablo... 

İşte, ürününü nazlı nakliyeciye veresiye taşıtabi-
len ya da senet ile mazot alan, traktörüne haciz ko
nulan, banka kredisine, katlamalı gecikme faizi öde
yen çiftçi... TV'deki «icraatın içinden» programında, 
çiftçinin halinden memnun olduğu söylenince hayret
ler içinde kalan köylünün de keşke bir TV'si olsa 
da, o da, derdini dile getirebilse... Domates üretim 
fazlası var iken, salça ithalatına izin verilmesini han
gi hükümet üstlenebilir ki? 

• ilaç ve gübreyi veresiye alan, Gelir Vergisindeki 
muafiyete rağmen, Hazineye gitmeyen yüzde 5 stopaj 
vergisini de peşin ödeyen küçük çiftçi - benim şah
sen, grubumun da onayı ile stopajın kaldırılması 
için verdiğim tasarı, 1,5 senedir portföyde beklemek
te - vergiden muaf; ama stopajı peşin ödeyecek bir 
zorlama karşısında. 

İlgili müesseselerin adaptasyon denemelerine ka
tılmaksızın, herhangi bir ülkenin çeşitli firmalarca 
pahalı tohum, lüks gıda maddeleri ve sigara ithalatın
dan hangi bakanlık sorumlu? TV'deki monologları 
bırakarak, çiftçi ile diyalog kuracak olan sorumlular 
kim veya kimler? Çiftçinin tarlasından, modern pa
zarlamaya kadar uzanan sorunlarına çözüm bulacak 
entegre tarım politikası nerede? Hükümetin yaş mey
ve ve sebze pazarlama ve ihracat projeleri, hâlâ kâ
ğıt üzerinde; MEPASAN kuruluşları ise, devreye so
kulmamış durumda... İhracattaki liberasyon organize 
edilmediği için, Arap ihracatçılara mal sağlayan ara
cı bir zümre türemiş durumda; tabiî, Arap tüccar da, 
istediği yerden alıyor, istemediği yerden almıyor. 

Sayın Başkan, arz edeceğim son söz şudur : Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 2 iktidar yılından 
beri, bakanlığın yeniden düzenlenmesi kaosu içinde
dir. Başlattığı reorganizasyon depremi, örgüt ve ihti
sasları altüst etmiştir; merkez, taşranın, taşra da 
merkezin dilinden anlamaz olmuştur; çiftçi ise, her 
ikisini de benimseyememiştir. Buna göre, çiftçilerin 
pazarlama ve fiyat politikasına ilişkin sorunları da 
elbetteki askıdadır. Bakanlıkta organik kadro yok
tur; ama fiilî kadrolaşma vardır. Potansiyele dayalı 
bölgesel üretim planlaması yapılmadan, tarımsal pa
zarlama ve fiyat politikalarını formülleştirmek, tek
nik olarak elbetteki mümkün değildir. Tarım ihmal 
edilmekte ve dolayısıyla gerilemektedir. Tarım keşi-
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mindeki gelişme, nüfus artışının altındadır. Ortadi-
reğin de mihveri olan küçük çiftçinin geliri ise, gün
den güne küçülmektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yetkilileri, 
çiftçi ve köylüye, ayaklarına gitmek suretiyle tarım
sal yayın programlarını uygulayacakları yerde, TV' 
deki bilim kurgu filmlerindeki senaryolara benzeyen 
literatür aktarmalarıyla yetinirler ise, Türkiye 2 bin 
yılında nüfusunu besleyemez duruma düşme tehlike
siyle karşı karşıyadır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, teşekkür eder, 
saygılarımı sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Gökçora. 
3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, komşu 

ülkelerin Türkiye üzerindeki olumsuz propagandala
rı konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Ordu Milletvekili Sayın Bahriye 
Üçok, dış ülkelerin Türkiye üzerindeki olumsuz pro-
pagandalarıyla ilgili gündem dışı söz istemişlerdir; 
kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Üçok. (HP sıralarından alkışlar) 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; bir milletvekilinin ihmal edeme
yeceği görevleri vardır; bu görevlerin başında, yurdu
muzu, ulusumuzu sinsice tehdit eden tehlikelerden 
uzak bulundurmak gelmektedir. Tehlike olsun ya da 
olmasın, yurttaşların güvenip seçtiği bizler, bu kutsal 
çatının altında, sınırları bekleyen «Mehmetçikler gi
bi uyanık bulunmak zorundayız. 

Sayın milletvekilleri, devletlerarası dostluklar, yal
nız günümüzde değil, çağlar ötesinde de üzerinde cid
diyetle ve hassasiyetle durulan bir konu olmuştur. 
Geçmişte, jeopolitik durumlar, teknolojik ve kültürel 
büyümeler, bir devletin sınır komşularını, hatta kom
şu olmayanları, kaygılandırmış, huzursuz kılmış, dost 
iken rakip, kimi zaman da düşman duruma geçirmiş
tir. Bu hal, yani tarihin doğal kanunları, bugün de 
hükmünü icra ediyor; bugün de, «dost» dediğimiz 
yakın veya uzak komşularımızda, Türkiye Cumhuri
yeti Devleti ve kanunları hakkında büyük bir pro
paganda başlatılmış bulunmaktadır. Bu yolda, İngi
lizce ve Türkçe olarak yayınlanan dergiler, sınırları
mızı aşıp, okullarımıza kadar sokulmaktadır. 

Devletimizin çağdaşlaşması için mucizevî başarı
lar elde etmiş ve bunu Türk Gençliğine emanet bırak
mış olan Atatürk'ün devrimlerine karşı gençliği ayak
landırmak amacına yönelik büyük çabalar sarf edil
mekte ve din, bu yolda, bir sömürü aracı olarak 
kullanılmaktadır; sözlerimi bir iki örnekle kanıtla
mak isterim : 

15 . 10 * 1985 0 : 1 

Güney ilçelerimizden birinde, bir lise öğrencisi
nin elinde görülen bir kitapçıktan alınan sözleri oku
yacağım, kitap burada... Kitabın adın: «Hac Reh
beri»; basan makam : Suudî Arabistan Krallığı İlmî 
Araştırmalar, Fetva, Davet ve irşat Daireleri Başkan
lığı Basım ve Tercüme Dairesi; konu : «insanı la
lamdan Çıkaran Şeyler». 

«A) insanların çıkardıkları kanunların İslam şe
riatından üstün olduğuna inanmak kâfirliktir yahut 
20 nci asırda islam kanunlarını uygulamanın doğru 
olmadığına inanmak veyahut Islamm kişinin kendi
siyle Rabbi arasındaki ilişkiyi düzenleyen vicdanî bir 
mesele olup, hayatın diğer işlerine karıştırılamaya-
cağını söylemek kâfir olmaya sebeptir. 

B) Bu çağda, Allah'ın hükmünü uygulayıp, hır
sızın elini kesmenin ya da zina edeni taşlamanın doğ
ru olmadığına inanmak, insanın küfre gitmesine se
beptir. 

C) Hukukî işlemlerde, ceza meselelerinde veya 
başka konularda, Allah'ın indirdiği hükümlerden baş
ka hükümlerin uygulanabileceğine inanan ve başka 
hükümleri, şeriat hükmünden üstün olduğuna inan
madığı halde, uygulayan da kâfirdir; çünkü, bu su
retle, Allah'ın haram kıldığını, mubah kılabilir. Zi
na, şarap, faiz gibi sorunlarda Allah'ın şeriatından 
başkasıyla hükmeden, Allah'ın haram kıldığı şeyleri 
mubah kılan kimse ise, müslümanların elbirliğiyle kâ
fir olur.» 

Sayın milletvekilleri, böylece, ülkemizde hiçbir 
müslüman yargıç veya savcı bulunmadığı, Suudî Ara
bistan Fetva Dairesince kabul edilmiş olmakta, bü
tün savcılarımız veya yargıçlarımız kâfirler sınıfına 
sokulmaktadır. 

Islamı böylesine katı bir anlayışla yorumlayıp, 
genç kuşakların beyinlerine, yasalarımıza karşı ol
mayı telkin eden, telkin ile kalmayıp, isyana özen
diren ve bu telkinlerini «Hac Rehberi» gibi, dinsel 
bir maske altına gizleyen yayınlar hakkında, acaba, 
hükümet yetkilileri bir önlem almayı düşünmüşler 
midir? Dahası var... 

Değerli milletvekilleri, 1984 tarihli «Arabia» adlı 
derginin, «Başörtüsü, Generalleri Neden Sinirlendiri
yor?» başlıklı yazısında, Türkiye'de islam dininin 
gücünün üç çeyrek yüzyıldan beri baskı altında tu
tulduğu iddia ediliyor; bir disiplin konusu olan, bir 
yönetmelik konusu olan başörtüsünün, laikliğin gere
ği, vazgeçilmez unsuru olduğu savunuluyor. 

Bildiğiniz üzere, Türkiye'de devlet dairesinde ça
lışmayan kadınlar, başlarını, hatta yüzlerini örtseler 
bile, buna yasal olarak kimsenin karışmaya hakkı 
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yoktur; ama devletin bir kültür politikası vardır, çağ
daş eğitim politikası vardır; Atatürk'ün önerileri doğ
rultusunda bir gençlik yetiştirmek zorunluluğu vardır. 
tşte, son yıllarda, bu politikaya karşı, yani Atatürk' 
ün ilke ve devrimlerine karşı bir çaba içine, bir po
litikaya, önce sinsi, şimdilerde de açık seçik biçimde, 
pervasızca girişilmiş bulunulmaktadır. 

ÎSMAtL SARUHAN (Ankara) — 15 dakika ol
du Sayın Başkan. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Olanakları çok 
kısıtlı kız öğrencilere, başlarını örttürmek için, kimi 
kez onlara maddî yardımlar sağlanmış... 

BAŞKAN — Sayın Üçok... 
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Buyurun efen

dim. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, o yazının tamamını oku
mak, zannediyorum, zamanı biraz fazla uzatacak; to
parlamanızı rica ederim. 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Başkan, yasak 
savmak için okumuyor; dinleyelim! 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın Başka
nım, konu, Türkiye'nin rejimini ilgilendirmektedir. 
(HP sıralarından alkışlar) Demin arkadaşlarım, - bu
rada dakika tuttum - 10 dakika konuştular; kendile
rinden yararlandım; müsamaha gösterdiğiniz için, si
ze de içten müteşekkir kaldım, beni de aynı şekilde 
müsamahayla karşılayacağınızı umarak, ama görüyo
rum ki, daha 5 dakika dolmadan, zatı âliniz, benim 
konuşmalarımı engellemeye kalkıştınız. 

Lütfediniz, bitireyim bu konuyu. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanın bazı konularda titizliği vardır... 

BAŞKAN — Hükümetin süresi değişiktir Sayın 
Üçok ve saate de bakıyoruz. Herhalde sizin konuşma 
hakkınızı hiçbir zaman kısıtlamadık, onu da düşün
meyiz; sadece toparlamanız konusunda, her millet
vekiline yaptığımız ikazı yapıyorum. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Hayır, eşit mu
amele rica ediyorum Sayın Başkanım. 

işte, son yıllarda, bu politikaya karşı, yani Ata
türk'ün ilke ve devrimlerine karşı bir çaba içine gi
rildiğini söylemiştim; bu da, açık seçik bir duruma 
geldi bugün. Olanakları çok kısıtlı öğrencilere, baş
larını örttürmek için, kimi kez onlara maddî yardım
lar sağlanmış; kimi kez de tehditlerle, Kur'an üze
rine yeminler verdirtilerek, onlar buna zorlanmışlar
dır. 

15 . 10 . 1985 0 : 1 

ZIYA ERCAN (Konya) — Delil lazım, delil... 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Ben hocasıy-

dım... ilahiyat Fakültesindeki talebelerim ağlayarak 
geldi yanıma... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, konuşma konunuz dı
şarıdaki neşriyatla ilgili; dışarıdan Türkiye hakkında 
isabetsiz ve Türk Devletinin aleyhine olan neşriyatla 
ilgili. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bir tek cümle 
söyledim Sayın Başkan; bu da hoşgörülebilir sanı
yorum. 

Bu, Atatürk devrimlerine karşı bir direnişin sade
ce bir simgesidir sayın arkadaşlarım; çünkü, Kur'an' 
da bildirilen örtünme, yalnız başörtüsü değildir; tepe
den topuğa kadar, yüzle birlikte, tam bir örtünme
dir. Modanın çizgilerini ve renklerini taşımak; yüzü 
açıp, başı örtmek, Kur'an'ın 33 üncü Ahzab Suresi
nin 59 uncu âyetinde bildirilen emre, asla uymaz: ni
tekim, bizim kuşağın anneleri, nineleri hep yüzlerini 
kalın peçeler altında saklamışlardır ve Atatürk'ün, 
eşi Latife Hanımın yüzünü açtırarak, yanında gezilere 
götürmesi, O'nun, kadın hakları bakımından yapa
cağı büyük devrimin ilk adımı sayılmıştır; ama neden
se kimi Arap ülkeleri, gerçekleri bildikleri halde, Tür
kiye bahse konu olunca, bildikleri bu gerçekleri sap
tırmaktan kaçınmamaktadırlar. Nitekim, Suudî Ara
bistan'da kadınlar yüzleri açık sokağa çıkamazlar
ken, Türkiye'de yalnızca başlarını örtmeleri yeterli 
bulunmakta ve başlarını açmamakta direnen kimi 
öğrenci veya öğretim üyeleri birer kahraman gibi, adı 
geçen Arabia Dergisinde islam dünyasına takdim edil
mektedirler; ama aynı öğrenci veya öğretmenlerin er
keklerle dersliklerde bir arada oturmalarına, onlarla 
konuşup şakalaşmalarına, ne hikmetse, hiç ses çıkar
mamaktadırlar. 

Türkiye'de bir Memur Kıyafet Yönetmeliği var
dır; bu yönetmelikte yazılı olan hususlara karşı çık
mak, devletin içişlerine eleştiriler yağdırmak... 

BAŞKAN — Sayın Üçök, bir dakikanızı rica ede
ceğim. Bize vaki müracaatınızda, dış ülkelerin Tür
kiye üzerindeki olumsuz propagandaları üzerinde söz 
istediniz. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Evet efendim, 
onlar üzerinde... 

BAŞKAN — Bu itibarla, konuyu aşıp iç tatbika
ta getiriyorsunuz. Kaldı ki, konuşma süreniz 10 da
kikayı doldurmuştur. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Hayır efen
dim. 
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BAŞKAN — Lütfen toparlayınız efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiyor efen

dim, bitiyor. (ANAP sıralarından gürültüler) 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Devle

tin rejimine... (HP sıralarından .«Otur yerine» ses
leri) 

BAŞKAN —- Başkanlık, vazifesini bilir sayın mil
letvekili; lütfen oturun efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Beyefendi, bu 
kadar rahatsız olmayınız, memleketin rejimi mev-
zuubahis. iktidar partisine yardımcı oluyorum; lüt
fen kabul buyurunuz. (ANAP sıralarından «İhtiyacı 
Yok» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Üçok, siz de... 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum efen

dim, bitiriyorum. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Başkanlık, vazi
fesini bilir; sizin ikazınıza ve itirazınıza hiç lüzum 
hissedilmediğini görüyorsunuz; ama buna rağmen ha
tibin sözünü kesmek ve konuşmayı uzatmak suretiy
le gereksiz yere zaman kaybına vesile oluyorsunuz. 
(HP sıralarından alkışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür ede
rim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, lütfen toparlayınız efen
dim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim, bitiyor, son cümleler... 

Üç çeyrek yüzyıldır Türkiye'de islam gücünün 
baskı altında tutulduğunu yazmak, «Türk kadını, 
kendini, islam aleyhtarlığı yıllarında oluşturulmuş ku
rallardan kurtarma savaşı içinde bulunmaktadır» de
mek, devletlerarası dostluk anlayışı ile bağdaşmaz. 

Arabia Dergisinde, üniversitelerdeki kız öğrenci
lerin başlarına türban giyebilecekleri yolundaki YÖK 
Başkanının demecine değinilerek, şöyle denilmekte
dir : «Türk kadını, kendini eski ve bunaltıcı İslam 
aleyhtarlığının etkili olduğu çelişkili bir fırtınanın 
içinde bulmuştur. Prof. Doğramacı, Kenan Evren ile 
görüşüp, sonuç olarak bir orta yol bulmuş, kızlara 
türban taşımaları hususunda bir demeç yayınlamış
tır.» Yazı şöyle sürdürülüyor : «İki ay sonra, Anaya
sa hükümlerinin din özgürlüğünü tanımasına karşın, 
ülkede daha yüksek ilkeler vardır anlamını taşıyan 
Kemalist ilkeler baskın çıkmıştır.» 

Arabia Dergisindeki bu yazı ile Kemalist ilkele
rin... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, görüyorum ki, en aşa
ğı yedi, sekiz sayfa daha konuşma metniniz var. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Hayır efen
dim. 

BAŞKAN — Tam 14 dakika oldu; lütfen topar
layınız efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bu 14 dakika
nın içerisinde zatı âlinizin açıklamaları, arkadaşların 
sözleri... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Ama Sayın Üçok, zatı âliniz, «Ben 
,5 dakika konuşmadan...» 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Efendim, biti
yor, başka bir şey yok. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Şart mı? Ya
rısını da yarın okursun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Biz 
vazifemizi yapıyoruz; bizim vazifemizi güçleştirme
niniz. • 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Güçleştirmiyo-
rum Sayın Başkanım... Zatı âlinize saygım var, bü
tün-arkadaşlarıma çok çok saygım var; lütfen ta
hammül gösteriniz. 

BAŞKAN — Sayın Üçok, hem zatı âlinize, hem 
de size cevap veren arkadaşlara söylüyorum... 

Lütfen toparlayınız. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Toparlamama 

nasıl olsa gene engel olacaksınız; onun için konuş
mamı kesiyorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz efendim. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Manisa Milletvekili Mustafa İzci'nin vefa

tına dair Başkanlık tezkeresi ve saygı durusu (5/59) 
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Manisa Milletvekili Sayın Mustafa Jzei'nin vefa

tına dair Türkiye Büyülk Millet Meclisi Başkanlığı
nın bir tezkeresi vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Medlfei Genel Kuruluna 
'Manisa Milletvekili Mustafa izci, 13.10.1985 gü

nü vefat etmiştir. Merhuma Tanrıdan raihmeit, yakın
larına başsağlığı dilerim. 

Aziz arkadaşımızın yüce hatırası önünde Genel 
Kurulu bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyo
rum. 

AbduMiimî AraS 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

ıBaşkanvek'ü 

IBAŞKAN — Genel Kurulu 1 dakikalık saygı 
duruşuna davet ediyorum. 

(Saygı duruşunda bulunundu) 
BAŞKAN — Allah rahmet eylesin. 
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — ABD'ne gidecek olan Başbakan Turgut 

Özal'ın dönüsüne kadar Başbakanlığa, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/874) 

BAŞKAN — Cumihur1>aşkanlığınnı 2 tezkeresi 
vardır; okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'Birleşmiş Milletlerin 40 inci yıldönümü kutlama 

toplantısına katılmak ve görüşmelerde bulunmak üze
re, 17 - 28 Ekim 1985 tarihleri arasında Amerika 
Birleşik Devletlerine gidecek olan Başbakan Turgut 
Özal'ın dönüşüne kadar; Başbakanlığa, Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdemin vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzenine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunanım/ 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

'BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuşta. 
2. — Hollanda'ya gidecek olan Bayındırlık ve İs

kân Bakanı İsmail Safa Giray'in dönüşüne kadar 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığına Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel'in vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/875) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
21 - 23 Ekim 1985 tarihlerinde Lalhey'de yapı

lacak olan 7 ncıi Avrupa Bölgesel Planlamadan So
rumlu Bakanlar toplantısına katılmak üzere, Hollan
da'ya gidecek olan Bayındırlık ve îskân Bakanı t. Sa
fa Giray'ıh dönüşüne kadar; Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi N. 
Türelin vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze
rine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rına 

Kenan Evren 
Cuimhuırbaşkıanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

ÖNERGESİ 

1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a ve 21 arkadaşının; uyguladığı yanlış politika 
ile Türk tarımını ve hayvancılığı içinden çıkılmaz bir 
kargaşa ortamına sürüklediği, Türk köylü ve çiftçisini 

perişan ettiği ve partizan tutumu ile de Bakanlık teş
kilatının iş yapamaz hale gelmesine neden olduğu 
iddialarıyla Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan Hakkında Anayasanın 99 uncu, İç
tüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir Gensoru 
açılmasına ilişkin önergesi (11/2) 

BAŞKAN — Gensoru önergesi vardır; okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başaknlığına 
Nüfusumuzun '% 56'sı tarımla uğraşmaktadır. Ül

kemizin doğal kaynakları tarımsal üretim açısından 
zengin bir potansiyele sahiptir. 

Bu potansiyelin rasyonel yatırımlarla üretim ve 
prodüktivitenin artırılması ile harekete geçirilebilece
ği bir gerçektir. 

Tarımın geri kalmışlığı belli bir dönemden sonra, 
diğer. sektörlerin gelişmesini durdurmuş, gelir dağılı
mındaki adaletsizliğin artmasına sebep olmuştur. 

İki yıldan beri tarımda gerileme başlamış, verim 
düşmüş, âdeta çökerek millî felaket halini almıştır. 

Bu durumu kuraklıkla izah edemeyiz. 
Bize göre, tarımın, köylü ve çiftçinin perişanlığı 

nın sebebi, hükümetin yanlış tarım politikası, bu poli
tikayı yürüten Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı
dır. 

Hükümet Programında tarım için vadedilenlerin 
aksi yapılmış, köylü ve çiftçi düzenli artan gelir ye
rine, devamlı azalan bir gelire sahip olmuş, enflasyon 
aşağı çdkilememiş, tarımsal girdilere yapılan zamlar 
neticesinde üretim darboğaza girmiş, köylü ve çiftçi
nin ürettiği ürünlerin paraları gününde ödenmemiş, 
kredi faizleri artırılmış, tarımsal ürün ithal edilerek 
kaynakların kurumasına yol açılmıştır. Türkiye, gı
da maddesi İthal etmeyen yedi ülkeden biriyken, gıdla 
maddesi ithal eden ülkeler arasına sokulmuştur. 

Bakanlığın Devletin desteğini köylüden sakınan 
yanlış, haksız, bilgisiz, faizli, partizan tutumu tarımı 
içinden çıkılmaz kargaşa ortamına sürüklemiş Ba
kanlığın fiilen çökmesine ve iş yapamaz hale gelmesi
ne neden olmuştur. 

Şöyle ki : 
1. Zaman ve kaynak tasarrufu kırtasiyecilikle 

mücadele gerekçesiyle yapılan reorganizasyon netice
sinde Bakanlığın bütün teşkilatları altüst edilmiş, te
mel hizmet birimleri ortadan kaldırılarak liyakatli, 
ihtisas sahibi görevliler safdrşı edilerek yerlerine, ko
nuyla ilgisi olmayan meslek mensupları getirilerek iş
ler çıkmaza sokulmuştur. 
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Bakanlığın 'bu durumu, resmî raporlarla, vatan
daşların basında çıkan feryatlarıyla sabittir. Bakanlık 
bünyesinde büyük çapta nremur kıyımı yapılmış, sa
yısız görevli rütbe tenziline uğratılmış ve sürülmüştür. 
Köy hizmetleri durmuştur. 

2. a) Köylünün ürünü satılamadığından tarla
da kalmış, Devlet kurumlarına ydk pahasına satılmış, 
parası ödenmemiştir. 

b) Borçlu çiftçi, malını taban fiyattan daha ucu
za satmak zorunda kalarak büyük zararlara uğramış
tır. 

Hububatta, 'bakliyatta, çeltikte ve birçok sebzede 
üreticinin eli böğründe kalmıştır. 

3. Hayvan varlığı son iki yılda süratle azalmış
tır. Yurdumuzda hayvancılık oan çekişmektedir. Bü
yük vem acıSı vardır. 

4. Bakanlık 1985 yılı proje ve program hedef
lerinin çok gerisinde kalmıştır. 

5. Orman köylüsüne yakacak ifhltiyacı verilme
yerek suça itilmiştir. 

6. Tarım kredi faizleri köylünün ödeme gücü
nün çok üzerine çıkarılmıştır. Köyllü yüksek faiz ve 
enflasyon altında ezilmektedlir. 

7. Herhangi bir toontroldlan geçMteeden ithal 
edilen hastalıkiı tohumlar nedeniyle üretim düşmüş, 
toprağımıza hastalık bulaşmıştır, 

8. Tarımın iki önemli girdisi gübre ve petrole bü
yük zamlar yapıHarak ülke tarımı ve çiftçi büyük 
zarara sokulmuştur., 

9. Et, peynir, süt tozu, yumurUa, salça gibi ürün
lerin Mıalıatı hayvancılığı ve tarımı çıkmaza sok
muştu^ 

10. Taban fiyatlar, enflasyon ve ekonom'îde ger
çekler ve maliyet dikkate alınmadan tespit edilmiş
tir. 1985 Türkiye'sinde Türk W u m ve köylüsü acil 
tedbir ve Devlet desteğine şiddetle muhtaçtır. Buna 
nağmen devamlı geri plana itilmektedir. 

Kısaca yukarıda sayılan sebeplerle tarımda acil 
ve gerçekçi tedbiderin alınabilmesi, tarımdaki tehli
keli gidişin durdurulması için önergemizi izah eder
ken vereceğimiz ıbelge ve bilgilerde de görüleceği üze
re Türk tarımını ve Türk çiftçisini, politikası ve uy
gulamalarıyla perişan eden Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan hakkında Anayasa

mızın 99 uncu, Meclis İçtüzüğünün 107 nci madde
leri uyarınca Gensoru açılmasını arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla., 
10 Ekim 1985 

Abdurralhman Necati Kara'a Mehmet Yaşar 
Kütahya 

Mehmet Arif Atalaıy 
Adıyaman 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

Mehmet Kocabaş; 
içel 

Rıfat Bayazıt 
Karamanmaraş 

Veci'hi Akın 
Konya 

Ertuğrul Göfcgün 
Aydın 

İmren Aykut 
İstanbul 

Fenni tanyeli 
Balıkesir 

Turgut Gülez 
Bolu 

Ağrı 

Turgut Halk Kunter 
Rize 

Ayhan Reyhan Sakallıoğlu 
Sakarya 

Yılmaz Altuğ 
Sivas 

Süleyman Çelebi 
Mardin 

Ahmet Süter 
izmir 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Necla Tekinel 
İstanbul 

Eşref Akıncı 
Ankara 

Haydar Koyuncu 
Konya 

Aziz Kaygısız Ahmet Sarp 
Kars Diyarbakır 

E) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 
a) SİYASÎ PARTİ GRUBU TEKLİFLERİ 
1. — ANAP Grup Başkanvekili Pertev Aşçıoğ-

lu'nun, (11/2) numaralı Gensoru önergesinin, günde
min «Özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmına 
alınarak, gündeme alınıp alınmaması konusundaki 
görüşmelerinin 16.10.1985 Çarşamba günkü birleşim
de yapılmasına dair önergesi 

BAŞKAN — Okunmuş bulunan gensoru önergesi
nin görüşme günü hakkında Danışma Kurulu top
lanmış; fakat şu ana kadar Başkanlığımıza bir öne
ri gelmemiştir: geldiğinde Genel Kurula sunulacak
tır. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Şimdi gönderdik, önerimiz var Sayın Baş
kan. 
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PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bizim, 
grup önerimiz var efendiim./ 

BAŞKAN — Evet, şu anda bir önerge gelmiş, onu 
okutuyorum efendim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tarım Orman ve Köyi§Iera. Bakanı H. Hüsnü 

Doğan hakkımdaki gensoru önergesinin görüşme gün 
ve gündeminin tespiti için 15.10.1985 tarihinde top
lanan Danışma Kurulumda, parti grupları arasında 
oybirliği sağlanamadığından, grubumuzun aşağıdaki 
önerisinin içtüzüğün 19 uncu maddesinin son fıkra
sı uyarınca Genel Kurulun onayına sunulmasını arz 
ederini. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi 

Grup Başkanvekli 

öneri: Kütahya Milletvekili Abdurralhman Necati 
Kara'a ve 21 arkadaşının, Tarım Orman ve Köyişfleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan hakkımda, Anayasanın 99 
uncu, İçtüzüğün 107 nci maddeleri uyarınca bir gen
soru açılmasına ilişkin önergesinin, gündemin, «özel 
Gündemde Yer Alacak tşler» kısmımda yer alması 
ve gensorunun gündeme alınıp alınmaması konusun
daki . görüşmelerin Genel Kurulun 16.10.1985 Çar
şamba günkü birleşiminde yapılması önerilmiştir. 

M. TORAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, uısul hakkında söz Miyiorumj 

BAŞKAN — Buyurun; yalnız usul hakkında ko
nuşmak üzere (buyurun efendim. 

M. TURAN BAIYE2İT (Kahramanmaraş) — 
Evet efendim, önerge üzerinde değil, usul hakkında, 

BAŞKAN — Buyurun efendim, 

İM. TORAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan; sayın mÜHetvekilleri; önengenin altında 
taızaisı bulunan arkadaşlarımın beyanının sağlığına ve 
sıhhatine saygı duymalktayım; ancak bir usuiî hata 
yapılmaması bakımından Sayın Riyaset Divanını ikaz 
etmek isterim. 

Bilindiği üzere, bu önergenin işleme konulaibitaıe-
si," oylanalbitaıesi için -ki okutulması dahi işleme ko
nulmaktır- Başkanlığın, Danışma Kurulunun bir öne
ride bulunmadığını yüce Meclise duyurması gerekir. 
Ancak, önerge okunmadan önce Sayın Başkan (ki 
şu an Danışma Kuruluna başkanlık eden Başkanve-
fcilidir) yüce Meclise yaptığı sunuşta, Danışma Ku
rulundan, anlaşılıp anlaşılamadığı, bir fikir mutaba
katına varılıp varimadığı konusunda herhangi bir 
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öneri gelmediğini açıklamışlarıdır. Demek ki, Danış
ma Kurulu, toplantısında, bir anlaşamama durumu
na düşmemiştir veya bir öneri haziırlamamıştır; ha-
zırlayamama durumuna girmemıiştir. 

IBu nedenle, bu önerinin şu an oylanması içtüzü
ğe aykırıdır, öneri, ancak, Say in-Başkanın, Danışma 
Kurulunun toplanıp bir öneride birleşemediklerini 
ilan etmesi durumunda oyianalbiJir, bunun dışında 
oylanamaz. Sayın Başkanın, önergeyi okutmak sure
tiyle işleme koyması dahi İçtüzüğe aykırıdır. 

Durumu yüce Meclisin ve Başkanlık Divanının 
'bilgilerine arz ediyorum efendim. (HP ve MDP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Efendim, tatbikatta, Danışma Ku
rulundaki müzakereler ve onun neticeleri, Genel Ku
rula ateetitiritlmemektedif; ancak, bugüne kadar ve bu 
önergede olduğu gibi, uyuşmazlık halinde taraflar 
dan biri Başkanlığa müracaat ederse, Başkan, bu 
önergeyi oylarınıza sunar. 

Bugün toplantı talebinde bulunulmuş, Danışma 
Kurulu toplanmış; grup temsilcilerinden bir kısmı, 
müzakerenin 16 Ekim 1985 Çarşamba günü yapılma
sını, diğer grup başkanvekilleri de başka bir günde 
yapılmasını teklif etmişlerdir. Gerek başkaMr gün
de yapılmasını teklif eden arkadaşlardan ve gerekse 
Anavatan Partisinin teklifi yolunda bahsi geçen-ikaz 
anına kadar bir talep gelmediği için, biz bunu if ade 
etmek istemiştik. 

Bu itibarla önergeyi oylarınıza arz edeceğim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 

böyle açıklamadınız Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, şimdi biz... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Şimdi işleme koyabilirsiniz, bu önergeyi yeniden oku
tarak şjmdi işleme koyabi l ip 

BAŞKAN — önerge okunmuştur efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Açıklamadınız bunu ama... 
ıBAŞKAN — önergeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler.., önerge, kabul 
edilmiştir. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Ölüm cezasına hükümlü Musa Aslan ve 

Kemal Teksöz haklarındaki dava dosyalarmm geri 
verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/820) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ncı 
maddesine göre verilmiş 2 tezkeresi vardır; okutu
yorum -J 
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Türkiye Büyük Millet MeclM Başkanlığına 
tligi : a) 16.7.1985 gün ve 19-301-12581 sayılı 

yazımız. 
Ib) 'Millî Savunma Bakanlığının 1,10.1985 gün ve 

1985/751-5 sayılı yazısı, 

Türk Ceza Kanununun 125 inci maddesine muha
lefet suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Hasan 
Çepifc, Ahmet öğrenmen, Kemal Teksöz, Mustafa 
Çepiç, Salih Sezgi ve Musa Aslan haklarındaki dava 
dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak üze
re sunulmuştu. 

Hükümlülerden Musa Aslan ve Kemal Teksöz ver
miş oldukları dilekçe ile 3216 sayılı «Bazı Suç Faulleri 
Hakkında Uygulanacak Hükümlere Dair Kanun» dan 
faydalanmak talebimde bulunduklarından adı geçenle
re ait. dava dosyasının Miillî Savunma Bakanlığına 
tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz 
edenim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya hükümete geri verilmiştir. 

4. — Ölüm cezasına hükümlü Hasan Arı hak
kındaki dava dosyasının geri yerilmesine dair Başba
kanlık tezkeresi (3/683) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İgi : 31.1.1985 gün ve 19-301-02963 sayılı yazı

mız.. 
Zorla ırza geçmek ve adam öldürmek suçların

dan ölüm cezasına mahkûm edilen Hasan Arı hak
kındaki dava dosyası ilgi yazımız ekinde gereği ya
pılmak üzere sunulmuştu, 

Tashihi karar ve iade-i muhakeme talepleri yö
nünden incdenebitaıesi için adı geçene ait dava dos
yası Bunsa Cumhuriyet Savcılığının 1.8,1985 gün ve 
1985/3 a-3062 sayılı yazısı ile talep edildiğinden, Ha
san Arı'ya ait dava dosyasının Adalet Bakanlığına 
tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz 
edenim. 

Turgut özal 
Başbakan 
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I BAŞKAN — Adalet Kömnisyonunıdia bulunan dos-
I ya hükümete veriilirmişitür. 
I 5. — Eskişehir Milletvekili Cemal Büyükbaş'in, 
I Bütçe ve Plan Komisyonundan çekildiğine dair öner

gesi (41139) 
IBA®KAN — Komisyondan jttfifia tezkereleri var

dır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Kendi isteğim ve billgim olmadan Bütçe ve Plan 
Komisyonuna üye seçldiğiimi öğrenmiş bulunuyorum. 

jHalberim olmadan verilen bu görevden afifimi 
saygıyla arz edenim, 

Cemali Büyükbaş 
iBsIlflişehliır 

BAŞKAN — Bilgilerinize . sunulmuştur. 
I 6. — Tekirdağ Milletvekili Selçuk Akıncı'nın, 
I Dilekçe Komisyonundan çekildiğine dair önergesi 

(41138) 

I Türkiye Büyük Mİlet Medisi Başkanlığına 
! Billgim dışımda Dilekçe Komisyonuna seçildiğimi 
I öğrenmiş bulunuyorum. 
I Bu komisyonda ihtisasım gereği başarılı olama-
• yacağıma inandığım için istifa 'ediyorum. 
I Gereğini arz ederim. 
I ^Selçuk Akıncı 

Tekirdağ 
I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
I 7.. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, (6/372), 
I (6/397) numaralı sözlü sorularının yazılı soruya çev-
I rilmesine ilişkin önergesi (4/137) 
I BAŞKAN — İki sözlü sorunun yazıü soruya çev-
I rilmesi hakkında önerge vardır; okutuyorum : 
I Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
I Gündemin 'birinci ve altıncı sırasında yer alan, 
I 6/372 ve 6/397 esas numaralı sözlü soru önergelerimi 
I yazılı soruya çevirmek işitiyorum. 
I Gerdeli işlemin yapılmasını arz ederim. 
I Saygılarımla. 

Rüştü Şandağ 
I îzmir 

BAŞKAN — Başkanlıkça gereği yerine getirile-
| çektir. 

— 404 — 
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'. V. — SORULA] 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 

Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru x önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci soru, İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'a ait 
olup, yazılı soruya çevrilmiş bulunmaktadır. 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'in ceva
bı(61382) 

BAŞKAN — Gündemin 2 nci sırasında Manisa 
Milletvekili Sayın Abdullah Çakırefe'nin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Çakırefe?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın özal ta

rafından sözlü olarak cevaplandırılmasını arz ede
lim. 

Saygılarıımla, 
Abdullah Çakırefe 

Manisa 
1. Başbakan•-Sayın özal hükümet olduğu gün-" 

den- beri, heyetler halinde, ekonomi ile ilgili, hangi 
ülkelere gitmiştir?. Bu heyetler kimlerden teşekkül 
etmiştir; masrafları ne kadardır; nereden karşılan
mıştır. 

2. Bu seyahatler yurdumuza neler getirmiş, ne
ler götürmüştür? Seyahatlerin kaçı resmîdir; proto
kolleri 'kimler hazırlar?. Giden heyetlerde bulunanla
rın protokole uyma mecburiyetleri var mıdır?. Proto
kole uymayanlar olmuş mudur; olmuşsa, ne işlem ya
pılmıştır?. 

3. Yabancı ülkelerden alınan kredilerin anlaşma
larını imzalayan üst düzey bürokratların belli oranda 
bir komisyon aldddan söylenmektedir; varit imidir?. 

BAŞKAN — Buyurun Sayını Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

—•Sayın Başkan, değerli ırnilletvekilleri; Sayın Baş
bakan, hükümetimizin kuruluşundan bugüne kadar 
12 Ülkeye 16 ziyaret yapmıştır; bunların, birisi ha
riç, hepsi resmî ziyaretlerdir. 

VE CEVAPLAR 

Bu seyahatlere katılan heyetlerde, toplam, 13 ba
kan; 52 milletvekili; 216 bürokrat; 87 koruma gö
revlisi ve 43 basın mensubu bulunmuştur. 

Resmî heyette yer alan kişilere 'Başbakanlık büt
çesinden yurt dışı seyahat harcırahı ödenmektedir. 

Resmî ziyaretlerin protokolü, Dışişleri Bakanlığı 
Protokol Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmak
tadır. 

Bu seyahatlere katılan herhangi bir kamu görevli
si hakkında, herhangi bir fiili dolayısıyla yapılmış 
herhangi bir işlem yoktur. 

Sayın Başbakanın yurt dışı seyahatleri, ülkemizin 
dış itibarının artmasında ve Türkiye'nin yurt dışın
da tanıtılmasında önemli rol oynamıştır. 

Üst düzey bürokratlarının, dış (kredi anlaşmala
rında rüşvet aldıklarına ilişkin soru ise, sözlü soru 
müessesesinin suiistimali niteliğindedir ve tarafımdan 
cevaplandırılmayacaktır. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, buyurunuz efen
dim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Başbakandan sor
duğum sözlü sorunun esas cevabını almış bulunma
maktayım. Değerli Bakan, esas sorumu başka yön
lere saptırmıştır; onu da burada söylemekten kendi
mi allamayacağım. 

Elbette bir Başbakan yurt dışı seyahat yapacak
tır, elbette bir Başbakan devletlerarası, hükümetter-
arası sosyal, ekonomik, kültürel ve ticarî alanda gö
rüşmeler yapacaktır; 'buna bir şey dediğimiz yok; an
cak, Sayın özaü, yurt dışına giderken, yalnız bürok
ratları da almamıştır; yaptığı ziyaretlerin içerisinde 
bazı ticarî ziyaretler de vardır. Ancak, Sayın özaT-
dan başka hiçbir ülkenin başbakanı, arkasına özel 
sektörü ve işadamlarını alarak Ceneviz tüccarı gibi 

«Bal satarım, yağ alırım» diye diye, diyar diyar dolaş-
mamıştır. 

LEYLA YENİAY KÖSEÖGLU (Üstanlbul) — An
layamazsınız siz bunu. 

MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — An-
lamazsınız siz bunu. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Süz iyi 
anlarsınız. 

Sayın özal, «Devlet» tüccarlık yapmaz» der; ama 
kendisi bizzat Önünü kesmektedir tüccarlığın. Bizde
ki özel sektör de başkadır... (Gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Bizde

ki işadamları gibi de dünyanın hiçbir yerinde işadamı 
bulmak mümkün değildir; hükümetin sırtından ve 
hükümetlerden, devletlerden iş, kazanç elde eden, her 
şeyi devletten bekleyen özel sektörü de görmek müm
kün değildir. 

OĞAN SOYSAL (Ankara) — iyi takip edin.,. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ediyo

ruz, ediyoruz... 

Abartılarak, özal'ca anlatılan dış seyahatlere bir 
göz atarsak, hiç de iç açıcı değildir; örneğin, İran, 
Libya, Almanya, Amerika, Cezayir, Japonya, Çin, 
Singapur gezileri, Türk Milleti ve hükümetine yara
şır olmamıştır; bu gezilerden, halk üzgündür.. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — Sayın mMetvekİieri, bendenizi is
men ikaz durumunda bırakmayınız. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Dinle
yin, burada delilleri var. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Ne dinleyeceğiz?... 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Çünkü, 

bu gezilerin bazılarındaki çirkin hareket ve olaylar, 
milletin devletin ve hükümetin itibarına gölge düşür
müştür. iran'daki olaylar ve bir işadamının vurulma
sı, Japonya'da mihmandar hadisesi, Çin dönüşü Sin
gapur olayları ve rezaletini görmıarnezlikten gelmek 
mümkün mü?... İşte, bunların altından özal'ın dedi
ği gibi, fazla kurcalarsak, çapanoğlu çıkar.... 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — 
Ya!... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ya,. Ya 
hanımefendi, ya.. Biraz da, «bal» de! 

özel sektörü, devlete danışman yaparsan, parti
nin görkemli toplantılarında büyük işadamlarından 
para toplarsan, zamanında da özel sektörde sendika 
başkanlığı yaparsan, hele hele her şeyin üstünde bazı 
Amerikan bankaları, dünya bankaları, IMF mensup
ları «Biz elbette özal'ı destekleyeceğiz ve onun ikti
dar olmasını sağlayacağız; çünkü Türkiye'den 20 mil
yar dolar alacağımız var» derlerse;:Türk Milletine, 
Türk Hükümetine, Türk Devletine itibar etmeyenle
re de lanet olsun deriz, buradan. Türk halkı, Türk 
Devleti borcunu her zaman ödemiştir, sadık kalmıştır. 
Yalnız bir özal'a münhasır değildir Türk Devleti, 
Türk Milleti, Türk Hükümeti... Türk Milletinin iti
barı büyüktür.., (Gürültüler) 
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İşte, bu faturaları, bu müfetin sırtından ödetme
ye böylece mecbur kalırsınız. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

Tamam, toparlayacağım, merak etmeyin... Karış
tırınca, çapanoğlu çıkıyor altından, belli... ' 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Çaktfoğlu çıkma
sın da... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen
dim, bugüin Türk Mlletiınin sırıtma taşımayacağı yük 
erimektedir; 20 miliyar borç, 27 miyar, 28 milyar 
olmaktadır; bu, daha da büyüyecektir, böyle gider
se. Gelecek kuşaklar bunları nasıl ödeyecektir? İs
tihdam yapılmamaktadır, üretim yapılmamaktadır, 
işsizlik büyüyüp artmaktadır. Bu durum karşısında 
bu borç nasıl ödenecektir? 

İşadamlarının harcadığı dövizler kimindir? «Biz 
kimseden para almıyoruz, kendimiz gidiyoruz ve iş
adamları da kendileri harcıyor» diyorlar^ İşadamları
nın ödediği dövizler kimindir? Bu milletin sırtın
dan, fakir fukaranın sırtından meydanla gelen dö
vizler değil midir? Bu mıemllekieltltle zarurî ihtiyaç olan 
ilaç bulunmazken, o işadamlarının orada, harvurup 
harman savurdukları parafların ellbetltıe, bir gün, du
rumu sorulacaktır. Bu vebal, hiçbir zaman ahda kal
mamıştır, yende kalmamıştır. Bu miiletin ahım alan
lar, gördüğümüz kadarıyla, her zaman bu milletin. 
önünde ders vermek medburiyetinde kallmışflardırs 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (tombul) — 
Onun içiin biz iktidar olduk. 

(BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Çakırefe. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Böyle

sine, dışarıya başıboş döviz harcayan işadamlarına 
da rastlamak mümkün değildir, şimdiye kadar. 

iSayın Özal, sıikışltıığında, 1978, 1979'u hemen gün
deme getiriyor. Yaşadık biz o günleri; hepimiz o 
(günleri gördük; kuyruk da gördük, karaborsa da 
gördük; bulamadı!; ama... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, sözlti sorunuz dış 
seyahatle ilgili... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Dış 
seyahate bağlamıyor bunlar efendim., 

BAŞKAN — Bu itibarla, önttattadelkıi yazıh ve
sikaları okumanız bir yarım saati bulur; süreniz de 
doldu... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla)' — Bulmaz 
efendim., 

BAŞKAN -— Toparlayınız efendim. 
ABDULLAH ÇAKIREFE flDevaımla) — Siz vak

timi alıyorsunuz şimdi de* 
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BAŞKAN — Topallayınız efendlim; onları he
saba kafayoruım efendim, sükûtunuzu da hesaba kat-
tııyoruını. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Revamla) — Efen
dilin, o gün onlar vardı, bugün de vitrinlerde her şey 
var, kuşsütü de bululmuyor; ama alamama kuyruğu 
var, vitrinleri seyretme kuyruğu var. 

O günün parası ile emekli olan bir işçi, bir me
mur başını sokacak bir ev alır, üç 'beş kuruş da ce
binde kalırdı; bugün, bir kümes alamazsınız. Neden 
bahsedıiıyorsunuz?... 

BAŞKAN — Sayın Çalbrefe, lütfen Itoparlayınız 
efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — 1964' 
iten 1978^ kadar işçilerin sosyal ve ekonomik yön
den güçlü oklukları-bir dönem'varit olmuştur. 

'BAŞKAN — Sayın Çakırefe, sözlü sorunuzun dı> 
sına çıkıyorsunuz; bu ilıilbarla, sözlü sorunun dışın
daki konuşmaları Mat la (karşılamıyoruz ve aslında 
da süreniz geçitli; toparlayınız ve sorunuzun dışına 
çıkmayınız; toparlayınız efendim, rica edeyim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen
dim, topadıyorusmı. 

©u durumlar basında yer aldığı vakit; Sayın 
özal şöyle buyuruyor, «©asm uyduruyor bunları» 
diyor. ıBiz de bakıyoruz, esas uydurukçu - o ismi ta
kıyorum - Sayın özal'ın kendisi oluyor. (ANAP sı
ralarından «Aaa...» sesleri ve sıra kapaklarına vur
malar) Evet, evet.; 

'BAŞKAN — Sayın Çakırefe... 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Evet 

efendlim.,;. 
BAŞKAN — Sayın Çakıırefe.î. 
ABDULLAH ÇAIOREFE (Devamla) — Efen

dim, buyurun... 
'BAŞKAN — Sayın Çakırefe... 
ABDULLAH ÇAIKIREFE (Devamla) — Sayın 

Başkan, buyurun... 
ÜSMAUL ÜĞDÜL pdıirne) — Hiç utanma yok 

mu? 
(BAŞKAN — Müsaade buyurun efendim... Ne 

vazife yapacağımızı... 
ÎSMAfcL ÜĞDÜL (Bdüme) — Geçen gün birisi 

cılktı, şimdi de bu>i:. 
IBAŞKAN — Ne vazife yapacağımızı biliyor mu

sun şen? Lütlfen efendim.*. 
JSMAtL ÜĞDÜL (Edlirne) —- Ne terbiyesâzlk 

bu! tHa kavga mı edelm bu Mecliste?.,. 

'BAŞKAN — Size de, Sayın Çakırefeye yapaca
ğım muameDeyi yaparım; lültfen oturun efendim, Kit
ren oturun, oiturun efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Sen 
çok oluyorsun çok. Camiye bilmem ne yaparmış... 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, lütfen, Sayın Baş
bakan hakkında «uydurukçu» sekinde ifade ettiği
niz sözünüzü geri alınız. Lütfen efendim, lütfen... 

ABDULLAH ÇAKIREFE {Devamla) — Efen
dim... 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Siz ne zannedi
yorsunuz kendinizi? (HP sıralarından «Bağırma, ba
ğırma» sesleri) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Bana 
'bak, kabadayı!.*. Başkan, Başkan, dikkat edin!... Ka
badayıya bak, kabadayıya... Meclisteki kabadayıya 
(bak!... 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, asabınıza hakim ola-
mıyorsanrz, lütfen dışarı çıkın. 

ItSMAÎL ÜĞDÜL ı(Ed!irne) — Terbiyeli olsun
lar onlar da... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Sayın 
Başkan, «Terbiyeli ol» diyor; neden müdahale et
miyorsunuz? Neden dikkat etmiyorsunuz?' 

BAŞKAN — Efendlim, siz evvela sözünüzü geri 
alın, ondan sonra konuşalım. 

İSMAİÎL ÜĞDÜL (Edirne) — Burada kimse şah-
siyetaizlle ilgili laf söyleyemez; 

BAŞKAN — Sayan Üğdüü, oturunuz lütfen efen
dim, lütfen oturunuz.. 

Sayın grup yöneticileri. * 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Ne ola
cak?...; Böyle kabadayıya mı teslim ediyorsunuz mem
leketi yani? 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe, Sayın Çakırefe... 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen

dim, buyurunuz diyoruz. 
BAŞKAN — Siz sözümüzü geri alınız efendim, 

Sayın Başbakan hakkında, «uydurukçu» şeklinde söy
lediğiniz sözü ıgeri alınız efendlim; kürsü adabına uy
gun olmayan sözünüzü geri alınız efendim. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Efen
dim, Sayın Başbakan, «uıyduruyor» diyor; o, «uydu
ruyor» diyor. 

BAŞKAN — Ama «uydurukçu» dedıiniz, «Asıl 
uydurukçu kendisi» dediniz. 

AİBBULLAH ÇAKIREFE <pevamla) — Kenddsıi 
de uyduruyor diyorum. 
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MALÎYE VE GÜMRÜK BAKANI AHMET 
KURTÇEBE AUPTEMöÇtN (Bursa) — Haıbip 'bu 
sözlerini geri alsın Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Lütfen tou sözünüzü geni alınız, 
efendilim. Sayın Çakiirefie, lütfen geni adınız sözünüzü, 
Aksi takdirde, zatı âlinize İçtüzük hükümlerini tatbik 
etme mevkiinde kalınım. 

AHMET SIRRI ÖZBEK. (Adıyaman) — Sayın 
Çakınefe, tavzih edin. 

BAŞKAN — Sayın Çakırefe... 
ABDULLAH ÇAKIREFE ı(Devamla) — Uydu-

ruSoçıı değil Sayın Başbakan, Teşekkür edenini. (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — (Buyurun yerinize efenıdıkn. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sözünü geni alildi mı, Sayım Başkan? 
BAŞKAN — Sözlerini geni lalımışlardır efendim. 
Somu cevaplandırılmıştır. 
Yalnız bir hususu Mrham edeceğini: Asabına 

hakim olamayan arkadaşlar lütfen dışarı çıksınlar. 
(Alkışlar) Çünkü 'Başkanlık, gereği ne ise, onu yapar; 
gerek orası, gerek sağ, gerek sol.,. Bunu, herkes için 
rica ediyorum; Çünkü, müdahaleler, Başkanlığın, va
zifesini yapmasına engel oluyor. Arkadaşlarımız mü
dahale ötmeselerdi, Sayın Çakırefe'nin üslup dahd-
inde konuşmasını daha enken ttemıin edendim, 

MEHMET TİMUR ÇINAR (Manisa) — Bir de 
soru üzeninde konuşsunlar Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Efendim, onu (ihtar eütıim. 
3. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımctoğlu'nun, 

Tüketiciyi Korumu Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

İBAŞKAN — Gündemimiiain «Sözlü Sorular» kıs
mımın 3 üncü sırasında, BiM/is Milletvekili Sayın. Faik 
Taımmcıoğlu'nuın Başbakandan sözlü somu önergesi 
bulunmaktadır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Buradalar. 
Cevıap verecek ısaym Bakan?., Yoklar. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi entdennıiş-

tif. 
4. — Konya MBetvekili Sabri Irmak'ın, yabancı 

bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi 0/395) 

İBAŞKAN — 4 üncü sırada, 'Konya Milletvekili 
Sayın Sabri Inmak'ın, Başibakandan sözlü soru öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Irmak?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi entelennıiş-

5. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki va
tandaşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambar
goya ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/396) 

İBAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili Sa
yın iîhsan Gürbüz'ün Başbakandan sözlü soru 'öner
gesi bulunmaktadır. 

Sayın Gürbüz?.,. iBuradaHar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Ben cevap vereceğim Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Cevap verecek Sayın Bakan bura

dalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük IM'Me't Meclisi Başkanlığına 
Günlerdir kamuoyunu işgal ©den, Hatay İlindeki 

vatandaşlarımıza Suudi Arabistan Hükümeti Itarafın-
dan uygulanan siyasî amborgo hakkında aşağıdaki 
sorularımın Sayın Başbakan Turgut özaıl tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ede
rim. 

(İhsan Gürbüz 
Haitay 

Soru 1. 850 000 nüfuslu Hatay (ilimizdeki va-
ıtandaşlarıımıza, Suudi Arabistan Hükümetli taraflından 
uygulanan çalışma ve seyahat hürriyetinin kısıtlan
masını nasıl karşılıyorsunuz? 

Soru 2. Bu hususun önlenmesi içtin Hükümetçe 
ne gilbi bir tedbir .alınmıştır? 

Soru 3. Alınan 'bu karar dostluğumuza ve dev
letler. hukukuna ters düşmüyor mu? 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET İBAKAINI A. MESUT YILMAZ .(Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli mıilleitvekilleri; Hatay 
Milletvekili Sayın ihsan Gürbüz'ün sözlü sorusunda 
belirtildiği gibi, bir ülke vatandaşlarının 'başka 'bir 
ülkede seyahat ve çalışma hürriyetlerinin kısıtlanma
sı, esasen, vize .uygulamasının tabiî bir sonucudur. 
Bizim asıl ilgilendiğimiz konu, her ülkenin, kendi açı
sından meşru sebeplerle, devletler hukukuna uygun 
alarak 'başvurabileceği bu uygulamanın, dostumuz 
Suudi Arabistan ıtarafından, münhasıran Haitay do
ğumlu vatandaşlarımıza ve sadece bu sebeple yapıl
masıdır. 

Hatay doğumlu 29 vatandaşımıza Suudi Arabis-
ıtan'ın Ankara IMyükelçiiıiği ıtarafından, güvenlik mü-
Hahazasıyla ve genel uygulama gerekçesiyle vize ve
rilmemesi üzenine, Bakanlığımız, gerek buradaki Suu-
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idi Arabistan Büyükelçilıiği nezdirade ve gerekse bu 
ülkedeki Türkiye iBüyükdçlMğıi aracılığı ile gerekli 
her .türlü girişimi yapmaktadır. 

Devletler hukukuna aykırı oilimasa bile, böyle bitr 
uygulamamın ikili iişkfflerimdze zarar vereceği, Suu
di 'Arabistan yetkililerine laçık şekilde ifade edilmiş 
ve Türk kamuoyunun 'bu konudaki hassasiyeti de ha-
tırlatılmıştH\ Nihaî sonuç alınıncaya kadar da 'bu 
girişimlerimiz sürdürülecektir. 

Saygılarımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Gürbüz «ilave edeceğiniz bir 

husus var rnı efendim? 
İHSAN GÜRBÜZ (Hatay) — Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6, — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türki

ye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

ıBAŞKAN — 6 ncı sora, izmir Milletvekili Sayın 
Rüşttü 'Şandıağ'a ait olup, yazılı soruya çevriiımıiş bu
lunduğundan 7 noi ısotruyıa geçiyoruz. 

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarruf
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

(BAŞKAN — 7 inci sırada, Izmür Miletvekili Sa
yın Rüştü Şardağ'ın Başbakandan sözlü soıru önergesi 
vardır. 

(Sayın Şardağ?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
'Soru önergesi ertıelenmıişitür. 
RÜ§TÜ ŞARDAĞ (îznuir) — 'Milî Eğitim Ba

kanından soruyorum... 
(BAŞKAN — («Başbakandan» denmiş efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Millî Eğitim Ba

kanını görevlendirmiş midir diye söyledim efendim. 

IBAŞKAN — «IMıillî Eğitim Gençlik ve Spor eskıi 
Bakanının bazı tasarruflarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi» denmiş 

8., — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm cevabı 
(6/399) 

BAŞKAN — 8 inci soru, İzmir Milletvekili Sayın 
Rüştü Şardağ'ın (Başbakandan sözlü sorusudur. 

Sayın Rüştü 'Şatrdağ?.. Buradalar. 
Gevap verecek Sayın bakan?.. 

DEVLET BAKANI A. MEISUT YILMAZ (Rli-
ze) — Ben cevap vereceğim efendim. 

BAŞKAN — Gevap verecek bakan buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye (Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Sayın Başbakanımızca söz

lü olarak cevaplanmasına tavassutlarınızı müsaade
nize saygıyla arz edenim. 

Rüştü Şardağ 
'Izmıir 

1. Son zamanlarda bize karşı dostluklarını sür
düren İran llislam Cumhuriyetinin 'bazı din adamları
mızı ve bazı çevreleri aleyhimize etkilemeye çalıştık
larımı, aleyhimize çalışacak olan hainlere salhıte pasa
port ve iranlı kimliği vererek tahrikat hazırlığı yap
tığını öğrenmiş Ibuilunuyoruz. 

Bu konuda aydınilaitıcı bilgi verilmesi. 

BAŞKAN — ©uyurun Sayın iBafcan. 
DEVLET IHAKANI A. İMESUT YTLIMAZ (Ri

ze) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekillileri; 'Izmıir Miil-
feCvekil'i Sayın (Rüştü Şardağ'ın, tiran îslam Cunııhu-
riyetıiyle lişkilerimiz konusunda Sayın Başbakanı
mıza yöneltmiş bulunduğu sözlü soruyu cevaplan
dırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Sınır komşumuz Hıran 'ile üllıişkiterimiiz meımnuniiyet 
verici bir düzeyde seyretmektedir. Bu Miskler, son yıl
larda, özelikle ekonomi alanında büyük bir gelişime 
ıgöstermıiş bulunmaktadır. İki ülke arasında ciddi bir 
sorun bulunmaımasmın, bu sonuca ulaşılmasında .etki
li lOİduğuma şüphe yoktur. 

IBiz iki komşu ülke olan Türkiye ve iran'ın men
faatlerini, mevcuit dostane ilişkilerim dahada ileriye 
götürülmesinde görüyor ve bu yolda çaba harcıyo
ruz. Bu düşüncelerlmiiziin, yaptığımız görüşmelerde 
îranlı yöneticiler tarafından anlaşıldığı ve benimsen
diğini müşahede (etmekten de ayrıca memnunluk du
yuyoruz. 

Zaman zaman, iki ülke arasındaki İlişkilere gölge 
düşürmek isteyen çevırelerden kaynaklandığını tahmin 
ettiğimiz haberler ortaya atılmaktadır. Bu gibi ha
berleri dikkatle ve lihtıiyaiia karşılamak genekıtiğflnl 
düşünüyoruz. İBu gibi durumlarda bizim konuya yak-
lıaşımımıiz, her zaman İki ülke arasındaki mevcut 
dostane Misklerin, olumsuz yönde etlkilenmesıine yol 
açacak gelişmelere meydan verilmemesi olanaktadır, 
fran tarafının da aynı sekilide hareket edeceğine İna
nıyoruz. 

Saygılarımla arz edenim, (ANAP sıralarından al
kışlar) 
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iBAŞKAıN —. Teşekkür ederiz. 
Savun Şardağ, 'buyuran. 
IRÜŞTÜ ŞARDAĞ ıtflzmir) .— Sayın Başkan, say

gıdeğer- iMecafein- yüce, sayın ve aziz üyeleri; Sayın 
Başbakan laKfaoa konuşan Sayın ıMesuıt Yılmaz aırka-
daşumaı'liktisadla verdiği önemıle, diğer, İran'dan ge
len tahrikatın hepsimi, kasten değil; ama mevzuu bil
memekten (gelen bir düşünce ille, dittiğini görüyoruz. 
Yani her şey ıticaret, tifctisat değildir... Bu konuda elli- . 
miade- belgeler var. Kendisini ve çok sayın hükümeti-
ımtei' bir hayal âleminden uyandırabilknıek; aynı za
manda devletimizin bekasını ve sağlıklı yürümesini 
tahrik edecek caâışmalaırın (belgelerini bir genel görüş
mede Sımaya getirmek üzere hazırlık içindeyim, Yal
nız, hemen söyleyeyim ki, bunun belgdlerii vardır; 
'birkaç örnek vereyim, Sayın Devlet Bakanımız bir 
fikir edinsinler ve daha duyarlı olarak bu konula-
Tin üzerine eğitsinler. 

İstanbul'da bir 'İranlı Şii limam, cami limamı, bü-
ıtüih laİHiikllerine devam ediyor, İstanbul'da bir ırenk-
E£i ıresİmllıi Kur'an çıkıyor, Allah ıresmedimiş arkadaş
lar,' Allah'ın tasviri var, resmî var ve Allah Humey-
hî, aynen... Hâşa, sümmehâşa... Belge elimizde, geneli 
görüşmede getireceğiz. (ANAP sıralarından «Hami, 
nerede?» sesılen) 

Arkadaşlarım, 68 yaşma gedmiş bir arkadaşınız 
karşısında; 41 yıllık hocalığı var, burada belgesiz 
konuşmaz. Saatimiz müsait değil de, onun liçin getir-
medim; ama 'bunlar genel görüşme üe geliyor ve 
bu Kur'an-ı, sizin «hami»? dliye haberiniz yokken, ge
çen yıl Diyanet İşleri Başkanını uyardım kitabı fcop-
la/ttı ve hâlâ gizli 'gizli devam ediyor. Hükümetimizin 
de bundan haberi olması lazım; çünkü toplatılmış 
ihir kitaptır; fakat adamı vazifesinde de devam ediyor. 
©unun gibi •hiritakım belgeler var; burada 5 dakikalık 
»imara sığmaz. IBen bu ıbel'gelerin hepsini, yapılan tah
rikatı, ıteker ıteker, genel görüşme ilDe arz edeceğim. 

- İran'ın Türkçe yayın yapan radyosunu dinledıim; 
Ifekansı malum, günleri malum; Atatürk'e, Cumhuri
yete; (rejimimize nasıl hücum edildiğimin, hepsinin 
belgelerini hazırlıyorum, 
• »HÜİSEYttN AVN# SAÖESBN (Ordu), — Çan
kaya Lisesinde bile Atatürk'e hücum' ediliyor.., 

«ÜŞIJÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Her yerdeki 
•belgeler elimde efendim, 'bunlar gelecek. Tabii, bun
ları getirdiğimiz zaman, burada parti farkı gözet-

!ım*ksi2iitt, bütün uyanan arkadaşlarım, elbirliğiyle, 
bu konuda aynı duyarlığa sahip olacaklardır. Cum
huriyete, Türkiye Büyük Milat Meclisinin bütün mil

letvekilleri sahip çıkacaktır; bundan kuşkumuz yok. 
Dostluğumuz devam eder, alışveriş devam eder; 
«ma Türkiye o kadar yüce bir devlettir ki, Türkiye, 
kendli rejimine tasallutu önler ve onu önleyecektir. 
Bu belgeler hepimize aynı uyarıyı yapacaktır. 

Saygılar efendim. ı(HP sıralarından alkışlar) 
BALKAN — Teşekkür ederiz. 
Soru cevaplandırılmıştır, 

9., — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Hükü
metimizin İran - İrak savaşının sona erdirilmesiyle 
ilgili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/400) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki Sayın Sardağ'ın 
sözlü sorusu, İçtüzüğün 97 noi maddesi gereğince er-
iteienmıiştir. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama ITeşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Sayın Mahmud Alıtunakar'ın, Başbakandan 
sözlü soru 'önergesi var. 

Sayın Altunafcar?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir., 

77.1 — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuha-
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Sayın Alıtunakar'ın, 
Başbakandan sözlü soru önergesi (bulunmaktadır. 

Sayın Alıtuınafcar?.. Buradalıar. 
Cevap yerecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi lertelenmişitir. 

12. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Fisko-
birlik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Adana Milletvekili 
Sayın Metin ÜsıtüneTin, Sanayi ve Ticaret iBafcanın-
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Ülsitünei?., Buradalar, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ©rtdıenmıişitir. 

75. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü som önergesi (6/405) 
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BAŞKAN — 13 üncü suraıdalkıi îznık MMetvefcffli 
Sayım Rüştü Şaâ daıg'ın sözlü , soru önergesi, İçtüzü
ğün ?7noi ma$&esto^ 

J4V — Hatay MifletyM Teyfik BüaVm, Suudi 
Arabistan, Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(61406) 

BAŞKAN — 14 üncü saradaki Hatay Milletvekili 
Tevfiik Bilal'ın sözlü soru önergesi, soru sahibinin 
izindi bulunması sebebiyle ©DüeÜıeaumLŞtiır. 

15. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin içişleri bakanından sözlü soru önerge
si (6(409) 

(BAŞKAN — 15 dnci sırada, Hatay Milletvekili 
Sayın Mutrait ıSÖkmmoğlu'nıun Başbakandan sözlü so
fu önergesi vardır. 

Sayın SÖknımogîUi?,, Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi erMenımiışitiir. 

16. — istanbul Milletvekili Sabit Batumhı'nun, 
dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/411) 

„r«j7**.— İstanbul MilletvekÜiSabit Ba^rnltu'nun, 
bankların döviz rezervi imiktarlarma İlişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İÜ Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 16, 117,18 lincd'^atortlaki Sayın Sa
bit B t̂uırnllu'va ait sözlü soru önergeleri, soru sahibi
min görevli bulunması sebebiyle erMensmıistir. 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından fözlü soru önergesi (6/422) 
. BAŞKAN — 19 uncu «ırada, Adana Mûletvekili 

Sayın Cüneyt Oanver'ıin tçişjleri Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Şay^Canyer?.. Buradalar. 
Cevap verec^.sa^n,bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertdenmiştfır. 
20. — Adana Milletvekili Cüneyt' Ccn.ver'in, Yoz

gat - Çayıralan ilçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

'BALKAN — 20 ncıi sımada, Adana Mıillelvekifl Sa
yın Cüneyt Canverîin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Canver?.,. Buıradalıar. 
Cevap verecek sayın bakıân?.. Yok. 
SÖzlû soru önergesi ertelenmiştir. 
21. — Adana Milletvekili Cüneyt Ccmver'in, Suu

di Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaş
larımıza uyguladığı vize engellemesine Şişkin Dtşiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

İBAŞKAN — 21 'indi sıradaki Sayın Cüneytt- Can-
ver'e aitt sözlü soru önergesi, verilen nîehui sebebiyle 
ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 22 ncd sıradaki sözlü soru önergesi, 
Sayın Sabit Baıtuanilıû nun dzinâi bulunması sebebiyle 
ertelenmiştir. 

23. —Eskişehir Milletvekili Münir Sevinfin, hü
küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru Önergesi (6/428) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Esfcisehıiır Miietve-
fcili Sayın Münir Sevtinç'in İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Münir Sevinç?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertdenmiştir. 

24. —Adana Milletvekili Cüneyt Canve/in, eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim
de görev atmaya zörİandıklari İddiasına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekilli 
Sayın Cüneyt Ganver'tin Milî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

İSayın Canver?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi elenmiştir. 
25. — istanbul Milletvekili Sabit Batumhı'nun, 

kamu kesiminde çalışanlara evlerime yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

26. —istanbul Milletvekili Sabit BatuffiMnun, 
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit BâtumltfnUn, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 
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.BAŞKAN — 25, 26 ve 27 nci sıradaki sözlü so
rular Mambul Milletvekili ISayıtn Sabit Baltuımflutya ait 
olup, soru saiMbimin görevli bulunması sebebiyle er
telenmiştir. 

28. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Gü-
ler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, İstanbul Mffletöveklili 
Sayım Hüseyin Avni Gülerlin Başbakandan sözlü so
nu önergesi vardır. 

Sayın Hüseyin Avni Gülıer?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir, 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
karın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/437) 

«BAŞKAN — 29 uncu sırada, Diyarbakıır Miieit-
vekli Sayın Mahmıud Aitunakartn Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Atamaklar?., {Buradalar. 
Cevap verecek bakam?.. Yok. 
Soru önergesi ertdennııişıtir. 

30., — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişi
lere Şişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/439) 

311 — Hatay MUletvekHi Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği İddiasına Uişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

32. — Hatay Milletvekili Tevfik BiMın^ Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) 

BAŞKAN — 30, 31 ve 32 nci sıradaki sözlü so-
ruHar, Haitiay Miietvekıili Sayın Tevfik Bilal'e aıit olup 
soru saMbinin izinli bulunması sebebiyle soru öner
geleri ertelenmiştir. 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Koy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve Yol 
- İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu ây sözleşmesinin 
yapılamayış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/443) 

BAŞKAN — 33 üncü sarada, Diyarbakır Mıüet-
veki'i Sayın Kadir Narim'ıim Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Narin?., Yoklar. 

Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmıiştir. 
34., — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 

İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
/Durcan Ermirbayer'in Bayındırlık ve İskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Durcan Emirbayer?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayım bakan?.. Yok-. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştik. 
35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı

kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Diyarbakır Milletve
killi Sayın Kadir Narim*in Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Narin?.. Yok., 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmıiştir. 
36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/447) 

iBAŞKAİN — 36 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
killi Sayın Kadir Narin'ün Çalışma ve Sosyal Güven
lik Bakamından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
37. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, yine Sayın Kadir Na
rin'in Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Narin?.. Yokliar, 
Cevap verecek bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir, 
38., — Aydın MUletvdkili Ertuğrul Gökgün'ün, 

Aydın • Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/449) 

BAŞKAN — .38 İnci .sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgüm'üra içişleri Bakamımdan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Yoklar. 
Cevap verecek bakan?., Yok. 
Soru önergesi ertelemımiştıir. 

412 — 



T. B. M. M. B : 16 15 . 10 s 1985 0 : 1 

39. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'm, Te
kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

BAŞKAN — 39 uncu şurada, Tekirdağ IMiletve-
kii Salıilh Aılcan'ın Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardir. 

»Sayın Allcan?,. Yoklar, 
Cevap verecek sayın (bakan?,, Yok. 
(Soru önergesli ertdenımişltık'. 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 
Haberlerine ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı A. 
Mesut Yılmaz'ın cevabı (6/452) 

!BA$KAN — 40 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Arıkan'un Devlet Bakanından sözlü 
sorusu vardır. 

Sayın Ankan?.. Burada. 
Oevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Me

sut Yılmaz tarafından sözlü alarak cevaplandırılma
sı için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıklan 
Edirne 

Soru 1. Bir süreden beri televizyonda «Devam 
etmekte olan yatırımlarla» ilgili görüntülü haberler 
yer almaktadır. Devam eden yatırımların «Haber de
ğerli ve haber niteliği» var mıdır?; 

ISoru 2. a) Geçmiş hükümetler döneminde baş
latılmış ve harcamalar yapılmış olan «Devam eden 
yatırımların» televizyon haberlerinde görüntülerle yer 
alması ve yatırımın başlatıldığı tarihten itibaren yıl
lar itibariyle yapılan harcamaların ayrı ayrı belartit-
memesi, bu hükümet döneminin haksız propaganda
sını yapmak değil midir? 

Ib) 'Bu uygulama Anayasada ve TRT Kanunun
da yer alan tarafsızlık ilkelerine ters değil midir? 

(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Edirne 
Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, devam 
etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon haberleri
ne ilişkin sözlü sorusunu cevaplandırmak üzere hu
zurunuzdayım.! 

Devlet yayın organı olan Türkiye Radyo Tele
vizyon Kurumunun, ülkemizde devam etmekte olan 
'büyük yatırımlarla ilgili haber verme uygulaması, 
yeni bir uygulama değMr; uygulama, TRTmin, de

vamlılık arz eden bir uygulamasıdır. Özellikle, kal
kınmada öncelikli bölgelerdeki yatırımların halka du
yurulması TRT'ye düşen görevler arasındadır ve 
haber niteliği taşımaktadır. Bu yatınım haberleri hal
kı yakından ilgilendirdiği gibi, projelerde çalışan iş
çi ve mühendisleri de olumlu etkilemektedir. 

Geçmiş dönemlerde başlanan ve yapımı devam 
eden yatırımlarla Igili haberlerde, o yatırımlara han
gi yıl başlandığı betortimektediir. Ancak, TRT'nkı, 
(söz konusu yatırımlar için hangi hükümetler döne
mlinde ne kadar harcama yapıldığı konusuna ayrı 
ayrı girmesi mümkün değildir; çünkü böyle bir uy
gulama, hem bültenlerin rakamlarla dolmasına yol 
açarak haber tekniğine aykırı olacak, hem de siyasî 
polemik konusu olacaktır. Zira, böyle bir üslup, ay
nı zamanda, geçmiş dönemlerde dura'klamış veya 
az harcama yapılmış yatırımları da gündeme geti-
decektir. TRT'nin ise, hükümetleri mukayese etme 
görevi yoktur/ 

Devam etmekte olan yatırımların veriliş sekilinde, 
o, yatırımları hükümetimize mal etme gibi bir ifade 
de mevcut değildir. TRT devletten yana yayın yap
mak durumundadır; bu tür haberleri de, devletin 
devamlılığı ilkesinden değerlendirmekte ve yayınla
maktadır. 

Su nedenle, Anayasaya ve TRT Kanunundaki 
tarafsızlık ilkelerine ters düştüğü görüşüne katılmak 
mümkün! değildir. 

{Saygılarımla arz ederim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
iSayın Ankan, konuşmak istiyor musunuz?.. 
TÜRKÂN TURGUT ARfflCAN (Edirne) — Evet 

Sayın Başkan, 
tBÂİŞKAİN — Buyurunuz,: 
TÜRKÂN TURGUT ARÖCAN (Ektime) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Bakana ce
vap verdikleri için teşekkür ediyorum; ama bazı 
'konularda kendisiyle hemfikir olmadığımı belirtmek 
istiyorum. 

Her şeyden önce, devam eden yatırımların ha
ber değeri olup olmadığı konusunda Sayın Bakanla 
hemfikir değilim. Nitekim, Profesör Oya Tokgöz'ün, 
Temel Gazetecilik adlı kitabında, «Haber» başlıklı 
bölümde, haber değerleri 5 anagrupta .toplanmıştır; 
bunlar ; «Zamanlılık; yakınlık; önemlilik; sonuç; 
insanın ilgisini çekme» dir. Bazı yazarlar, bu değer
lere, «Yenilik; şimdi olması; en geç olması, yeni 
ortaya çıkması ve benzeri başka değerleri de ek
liyorlar. 
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Devam etaekfce olan yatırımlarla ilgili haberler, 
(bunllara uyuyor mu? Kuskusuz, hayır... Temeıl atma, 
bir haberdir; iletmeye açma, bir haberidir; ama 
günlük olarak sürdürülen işler, haber değildir. 

İkinci olarak, verilen görüritülerde özellikle şu 
hususlar «öz ardı eidiîmıekltedir : Projelerin başlama 
tarihi bazen bldiriiiyor, bazen hiç bildirilmiyor. 
«Şimdiye kadar şu kadar harcama yapıldı» deniliyor; 
ama hanigi yıllarda, ayrı ayrı, ne kadar. harcama 
yapıldığı bdirtilmiyr; büyük bir rakam olarak, sa
dece, yapılacak harcama toplamı belirtiliyor. Nite
kim, televizyonda izleme fırsatını bulduğum bu tür 
yayınlardan iki örneği seçerek sizlere sunmak is
tiyorum. 

Örnek 1. İzmir Rafinerisi ham petrol tevsi pro< 
jesi ile ilgili görüntüler verildi ve «10 milyon tona 
çıkacak; 44 milyar lira harcanacak» denildi. 

Projenin başlangıç tarihi nedir?; programa hangi 
yıl alınmıştır?; her yıl ne kadar harcama yapılmış
tır?; bilgi yoky 

Örnek 2, Küçük bir örnek; ama tipik olduğu 
için yüce Meclise sunmak Miyorum. Mersin Bele
diyesinde TIR - treyler garajına ait görüribüler ve
rildi; «Yapımına 19821de başlandı; şimdiye kadar 
180 milyon lira harcandı; 438 milyona tamamlana
cak» denildi. 

1<80 milyonun ne kadarı 19821de harcandı?; ne 
kadarı 1983\ie harcandı?; ne kadarı 1984-198'5\e 
harcandı?; belli değil, bunları öğrenemedik... 

Son örneği ele alalım : Bugüne kadar harcanan 
180 milyonun, eğer 140 milyonu, 1982 ve 1983 yı
lında harcanmış ve sadece 40 milyonu 19841ten son-
ra harcanmuşsa, konunun televizyonda veriliş şek
liyle, gerçekler saptırılmış olmakltadır; hükümet, açık
çası, daha önceki dönemlerde yapıllmış işlere sahip 
çıkmaktadır. 

Peki, amaç nedir? Bana göre, amaç, propagan
dadır; bana göre, amaç, taraf tutarak propaganda
dır; bana göre, amaç, geçmiş dönemlerin nemasını 
toplayarak propagandadır. 

Oysa, balkınız, Anayasamızda ve TRT kanunun
da, TRT'nin tarafsızlığı konusu nasıl yer almıştır; 
Anayasanın 133 üncü maddesi aynen şöyle diyor : 
«Kanun, Kurumun yönetim ve denetimlinde, yöne
tim organlarının oluşturulmasında ve her türlü rad
yo ve televizyon yayınlarında tarafsızlık ilkesini gö
zetir.» 

TRT kanununun 5 indi maddesinin (k) fıkrası ay
nen şöyle : «Haberlerin toplanması, seçilmesi ve ya-
yınlanmaisında tarafsızlık, doğruluk ve çabukluk il
keleri ile çağdaş halbercilik teknik ve metotlarına 
bağlı olmak» deniyor. 

Sayın Başkan, değerlii milldttvekiıileri, anlaşılan 
odur ki, hükümet, «İcraatın İçinden» programlarıyla 
Başbakan ve bakanların, festival, seminer, plaket tö
renleri programlarıyla ilgili propagandayı yeterli 
(görmemektedir. Anlaşılan odur ki, propaganda da
ğarcığı boşalan hükümet, eski defterlerden medet 
ummaktadır. Bu, haksız iktisaptan başka bir şey de
ğildir; ancak, unutulmamalıdır ki, propaganda, ba
zen, geri tepen bir silah olabilir. 

Hükümeti ve TRT Kurumunu, Anayasaya ve 
kanunlara uymaya davet ediyor, yüce Meclise say
gılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır,, 
41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

IBAŞKAIN -T- 41 inci sırada, Diyarbakır Mil-
le-tivekifJi Sayın Kadir Narin'in Başbakandan sözlü 
soru önergesi var. 

Sayın Narin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 

42. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki Turban Otelinin orduevi olarak devre
dileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/454) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Çorum Milletve
kili Sayın Ali Ayhan Çetindin, Kül'tür ve Turizm 
'Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yoklar, 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
43. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 

\BASjKAN — 43 üncü sırada, Çorum Milletve
kili Sayın Ali Ayhan Çetintin Başbakandan sözlü 
soru önergesi var. 

İSayın Ali Ayhan Çetin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok, 
Soru önergesi eıDelenmiştir. 
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44. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 44 üncü sıralda, Çorum Milletve
kili Sayın Ali Ayhan Çeltiklin, Ulaştırma Bakanın' 
dan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?.. Yok. 

Oevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Sayın Çötin dlnaadığından, soru önergesi bir de

faya mahlsu® olmak üzere ertelenmiştir. 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/457) 

IBAŞKAN — 45 indi sıradaki Edirne Milletve
kili Sayın Türkân Turgult Arıkan'a ait sözlü soru 
îçMzüğÜn 97 noi maddesine göre, ertelenmiştir. 

46. —Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge
si (6/458) 

(BAŞKAN — 46 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü soru öner
gesi var. 

İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
L — Erzurum Milletvekili Hilmi Ndbantoğlu'nun, 

1984 yılındaki küçük ve büyükbaş hayvan sayısına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam H. 
Hüsnü Doğan'ın yazılı ceyabı (7/582) 

Türkiye 'Büyük Milelt iMeclisıiı Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafımdan yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. 1984 yılı itibariyle her ilde mevcut bü
yükbaş ve küçükbaş hayvanlar kaçar adettir? (Mamda 
sayıları ile develer de bildirMecektir) 

47. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/459) 

(BAŞKAN — 47 nci sırada, Eskişehir Milettve-
'kili Sayın Mehmet Nuri Üzenin, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Mehmet Nuri Üzel?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmişltir. 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Almanya'da çalışan vafandaşlarımızm çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6(460) 

[BAŞKAN — 48 inci sırada yer alan sayın Tür
kân Turgut Arıkan'ın Başbakandan sözlü soru öner
gesi, İçtüzüğün 97 ndi maddesine göre ertelençaiş,-

Alınan karar .gereğince, Tarım Orman ve Köyîş-
leri Bakanı hakkındaki 11/2 esas numaralı gensoru 
önergesinin gündeme alınıp alınmaması konusunda
ki görüşmeyi yapmak ve sözlü soruları sırasıyla 
görüşmek için 16 Ekim 1985 Çarşamba günü saat 
15.00te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.05 

Soru 2. Aynı yıl itibariyle her ilde bulunan at, 
katır, eşek, sayıları kaçar adetltir? <Tabiî domuz, kedi, 
köpek, kaz, hindi, ördek, tavuk sayıları da bilinebil-
melidir) 

Soru 3. 1984 yılı itibariyle illerdeki veteriner 
hekim ve hayvan sağlık memurlarının veya hayvan 
sağlığı ile ilgili diğer kademe okul çıkışlı personel sayı
ları kaçar adettir? tilerin toplam hayvan adedine göre, 
kaç hayvan için bir veteriner düşmektedir? 

Soru 4. Yaz kuraklarının başlamakta okluğu şu 
ıgünlerde memleketimizin herhanıgi bir yerinde bu
laşıcı hayvan hastalığı var mı? Bu konuda önlemler 
alınmış mıdır? 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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T. C. 
Tarım Orman ve ıKöyişleri 14.10.1985 

Bakanlığı 
özel 'Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2 - 569 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına. 
İLGİ : Geni, Sök. K. ve K. Dal Bşk. lığının 16 

Eylül 1985 tarih ve 7/582 - 4040/Ü5I280 sayılı yazısı, 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalıbantoğlu* 

nun, «1984 yılındaki küçük ve büyükbaş hayvan sayısı 
hakkındaki» yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim 
edilmiştir. 

Arz ederim. 
H, Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
IKöyişleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabı. 

Cevap 1, 2. 1984 yılı itibariyle iller üzerinden 
hayvan mevcutlarının, Devlet İstatistik Enstitüsü kay
naklarından temini daha uygun mütalaa edilmiştir. 

Cevap 3. 1984 yılı itibariyle Veteriner Hekim, 
Veteriner Sağlılk Teknisyeni ve hayvan sağlığı ile il
gili diğer personel mevcudu yazımız eki Tabloda gös
terilmiştir. 

tilerin toplamı olan hayvan mevcuduna göre yak
laşık olarak 40 000 baş hayvana (Kanatlılar bu rakama 
dahil değildir), 1 Veteriner Hekim düşmektedir, 

Cevap 4. ıBüyük bir hayvan potansiyeline sahip 
ülkemizde, zaman zaman bazı hayvan hastalıklarının 
görülebilmesi tabiidir. Görülen hastalıklar, sporadik 
mevzii vakalardır. 

Halen hayvancılığı tehdit eden mahiyette bir has
talık bahtis konusu değildir. 

d 985 yılı başından bugüne kadar yaklaşık 3 000 
mihrakta hastalık tespit edilmiş; Haziran sonu itiba
riyle 43 milyon baş hayvan koruyucu aşılama ve ilaç
lamaya tabi tutulmuştur. 

Arz ederim. 
H. {Hüsnü Doğan 

Tarımı Orman ve 
Klöyişleri Bakanı 
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1984 Yılı İtibariyle Veteriner, Veteriner Sağhk Teknisyeni ve Diğer Sağlık Personelinin İler Üzerinden 

Listesi (1) 

Sağlık Personeli 
Veteriner 

Sağlık 
İli Veteriner Teknisyeni Diğerleri Toplam 

01 
02 
03 
04 
05 
06 
Ol 
08 
09 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31i 
32 
331 
34 
35 
36 
37 
38 
39 

'ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
(BİLECİK. 
(BİNGÖL 
(BİTLİS 
(BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP' 
GİRESUN ' 
GÜMÜŞHANE 
HAKKÂRİ 
HATAY 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 
İZMİR 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 

42 
15 
23 
17 . 
21 

188 
34 
11 
24 
41 
10 
11 
10 
17 
11 
6* 

- 19 
16 
17 
25 
23 
19 
26 
17 

.35 
43 
19 
16 
13 
8 

20 
13 
26 

102 
65 
31 
21 
23 
14 

42 
15 
43> 
26 
27 
59 
32 
19 
42 
54 
11 
12 
10 
37 
24 
46 
41 
28 
43 
34 
26 
24 
27 
24 
44 
43 
21 
31 
12 
16 
18 
30 
21 
46 
54 
37 
43 
41 
28 

6 
— 
5 

— 
9 

*l 
4 

— 
4 
S 

— 
— .. 
— 
— 
2 

21 
3 
l! 

— 
7 
3. 

— 
11 
1 
5ı 
7 

_ 
2 
2 

— 
1 
7 
3 

46 
m 
2 
2 
8 
1 

90 
30 
71 
43 
57 

328 
70 
30 
70 

100 
21 
23 
20 
54 
37 

130 
63 
45 
60 
66 
52 
43 
64 
42 
84 
93 
40 
49 
27 
24 
39 
50 
50 

194 
135 
70 
66 
72 
43 
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İli 

40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 
62 
63 
64 
65 
66 
67 

KIRŞEHİR 
KOCAELİ 

' KlONYA" 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
KAHRAMANMARAŞ 
MARDİN 
MUĞLA 
MIUŞ 
NEVŞEHİR 
NIÖDE 
ORDU 
RtZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
StîRT 
StNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TUNCBLt 
URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

TOPLAM 

T* B. M. M. B: 16 1 

*S 

5 . 10 . 1985 i 

Sa$ük Personeli 
Î I J : - İ ' .'..'..;;.:"' 

Veteriner 

10 
15, 
62 
12 
25 
29 
19 
18 
17 
10 
18 
17 
19 
18 
18 

n 
17 
12 
32 
22 
20 
15 
16 
16 
12 
25 
23 
14 

Vetefânar 
SağMe 

Teknisyeni 

18 
11 
96 
35 
25 
40 
25 
21 
33 
9 

24 
30 
40 
21 
21 
52 
16 
25 

' 45 
20 
32 
23 
15 
21 
25 
27 

5 
22 

5 : 1 

Diğerleri 

1 
2 

22 
Zm 

3 
10 
1 

— 
4 

— 
— 
2 
7 
3 
1 

19 
7 
1 
1 

—' 
3 

11 
— 
— 
— 

7 
— 
:— 

Toplara 

29 
28 

18Ö 
47 
53 
79 
45 
39 
54 
19 
42 
49 
66 
42 
40 

108 
40 
38 
78 
42 
55 
49 
31 
37 -
37 
59 
28 
3'6 

17117 2008 370 4095 

(1) Liste, Bakanlık İl ve İlçe Müdürlükleri ile İl Müdürlüklerine ve doğrudan Bakanlığa bağlı, kuruluşlar 
esas alınarak hazırlanmıştır* 
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2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, turizm yatırımlarına tahsis edilen kamu arazileri
ne ilişkin sorusu ve Kültür ve Turizm Bakanı Meh
met Mükerrem Tasçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/588) 

Türkiye Büyük Mîllet Meclisi Bakanlığına 
Aşağıdaki sorul&nmm Kültür ve Turizmi Baka

nı Sayın Mükerrem Taşçıoğlu tamundan yazılı ala
rak cevaplandırılması içki gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Tifofeâû Turgut Arıkan 
Edirne 

Sora 1. 28.4.1983 tarihli «Kamu ArazMnin Tu
rizm Yatarımlarıma Tahsisi Hakkında Yönetmelik» 
ve daha sonra yapılan değişiklikler uyarınca, 
1.5.1983 - 30.6.1985 tarihleri arasmda bakanlığınızca 
«kira», «irtifak hakkı» veya «bedelsiz tahsis» yoluy
la ön izlin verilen veya kesin tahsisi yapılan kamu 
arazilerine ait bilgiler iller 'itibariyle ayrı ayrı ve 
aşağıdaki cetvele göre nedir? 

Kamu aTazjfatinib 
bulunduğu 
il ve semt • 

Tahsis 
süresi 

Vanraı 
tarihi adı 

Proje 
bedeli 

Ctesi 

KJime tahsis 
edildiği 

Yüzölçühııü1 

ma 

YtIMs. kira vb. 
bedelleri 

Tahsis 
seki 

Tahsis 
tarihi 

Sayı 

TXV 
Kültür ve Turizm Bakanlığa 14 a 10 . 1985 
Turizm Genel MüdüırMığüi 

55.5/Arazi *ahsis/2083/l 1376-39002 
Konu : Soru önergesi; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : 16.9.1985 tarih ve 7/588/4078/15560 sayılı 

yazınız. 

ÎHgi yazıda Bdirne Milletvekili Sayın Türkân Arı-
kan'ın yazılı soru önergesinde istenilen bilgiler, ya
zımız ekinde sunulmaktadır. 

Bilgilerinize arz olunur. 

Mükerrem Taşçıoğlu 
Kültür ve Turizm Bakanı 
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No:: 

ANT 
1 

3 

3 

4 

5 

6 

7 

a 

9 

Kaimıu Araznsı Bulundu! 
Hl ve Semt 

ALYIA 
BELDİBÎ 

» 

» 

* 

KIZILTEPE 

* 

» 

» 

» 

Parsel 

4-5 

1-2 

6-7-«. 

Sarıgöl 

— 

361-377-
367-3(64, 
332-372* 
373-366H 
368-376 

364-355, 
365 

22-23 

Ckusi 

Qtel< 
Taitül K. 

Ofek 
Taltiil K. 
T. K./ 

. AparÜ 
Otel 

Kairnpting 

T. K< 

T\ K< 

1. Sın, 
T, K< 

T, K< 

T. K, 
OM 
Aparl Otel 

Yaltak 
Kapasitesi 

5öa 

40Ö 

90a 
<720 y. TÜL 
180.ıy.AX).) 

1130 Kampçı 
104 çadır 
13 (karavan 
13 Ibengadbv 

900 

450 

800 

376 

15Î12 y. 
. 150 y, 
11110 T. K. 
130 otel 
266 aparlt. 

(1) İlk yıl kira bedelleri proje bedelinin \% 5'i olup diğer yıllar Maliye Bakanlığının artıracağı bedele göre 
artırilır.\ 
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TaMs 
şeMi 

ön 
îzin 

ön 
îziio 

Kesin 
Tahsis 

Kesin 
Taihsis 

Kedin 
Tahsis 

ön 
îzin 

Kesin 
Talhisis 

Tabsis 
(tarühl 

20.7.1984 

2.4.1984 

5.10.1984 

27.4.1984 

11.4.1985 

«28.3-1984 

16.3.1984 

T. B. M. M. B : 

Tahsis 
püresi 

6 ay 

6 aıy 

49 yıl 

20 yıl 

6 ay 

6 ay 

49 yıl 

Prt>je 
(bedeli 

1,5 ntfiLyaır 

525 rnıiyon 

900 mlyon 

98 milyon 

2 milyar 

800 milyon 
^ 

1,5 milyar 

16 15 . 10 . 1985 

Kime tahsis 
ed'Miği 

GAMA A. Ş«' 

CAMEL Tur. 

- ' . 
BAYINDIR A.Ş. 

ERMAN A.Ş. 

MİLLİYET 
HOLDİNG A. Ş. 

TEKTUR 

GÜNEY TUR. A. Ş. 

0 : 1 

Yıllık 
Kira 

Böddüeri (.1) 
, * 

.' 

Açıklama 

ön izin 6 ay 
uzatıldı. 

ön izin dolduğun
dan ek süre uzatıl
mıştır. 
İnşaat devam edi
yor/ 

İnşaat devam edi
yor, 

Ön izin dolduğun
dan ek süre uzatıldı. 

Kesin tahsis aşama
sından yatırım bel
gesi almış. 

Kesin 27.12J1983 49 yıl 830 rnül<yon MUSTAFA ÇALIK 

Kesin 6.8.1983 49 yıl 11 milyon PALMİYE A. §. 
340 bin 
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No: 

10 

l ' l i 

1'2 

ra 

14 

15 

1« 

n 

Kamu Arazisi Bulunduğu 
% ve S«mt 

ÇAMYİUVA 

>' 

» 

> 

KEMER KENTSEL 
MERKEZÎ 

BIÎDE TtTREYENOÖL 

(Parsel 

—•*» 

T2 
OM 

-

—« 

- — 

5 

14 

Cinsi 

T, K< 

300 

1. Sın. 
T. K, 

Kamup, 

4 yıil-
Otel 

T. K, 

T. K, 

Otel 

Ya/tak 
Kapasitesi 

1 500 

-

666 • 

358 K. Ün. 
322 çaldı» 
36 Ibung. 

528 

600 

600 y, ' 

1125 

18 

19 

20 

Otel 

Otel 

Otel 

150 

150 

190 

.211 

22, 

23 

24 

1 No.'iu 

3 Yıld, 
Otel 

1. SOL 
T, K, 

4 Ydd, 
'Otel 

Kamp, 

300 

600 
* 

786 

94 
82 çadır 
12 Ikaıravaın 

(1) İlk yıl kira bedelleri proje bedelinin % 5'i olup diğer yıllar Maliye Bakanlığının artıracağı bedele göre 
artırılır* 
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Talhails 
şeüdi 

ön 
İzin 

Ön 
izin 

Kösin 
Talhlsis • 

Kesin 
Talhsiıs 

Kesin 
Tahsis 

Kesin 
Talhsiıs 

Ön 

Kesin 
Talhsiıs . 

Ön 
îzm 

ön 
îzm 

ön 
tem 

Kesin 
Tahsis 

Kesin 

Tahsis 
tarihi 

13.8,1984 

8.9.1983' 

29.7./1982 

3.İJİ985 

19,10.1984 

1.7.1985 

13.L1984 

3.İ5J1985 

30.3.1984 

(17.9.1985 

17.9.11984 

16.1.1985 

1.11,1984 

H6.İJİ985 

12.4.1984 

TahsîS 
ısüresi 

6 ay 

6 ay 

49 yıl 

20 yıl 

49 yıl 

49 yıl 

6 ay 

49 yıl 

6 ay 

6 ay 

6 ay 

— 

49 yıl 

20 yıl 

Proje Kime talhlsis 
Ibeddli edildiği 

11 milyon ORAS 
250 Ibin 

15 milyon RUTÖ 

«SlLKAR A. §. 

180 milyon ISELENA 
LTD. ŞT1, 

T.C. TURİZM 
İBANKASI 

(1 milyar EKŞİLER 

— YAPI MERKEZİ 
A< Ş, 

181 milyon ARSAL YATIRIM 
VE TUR. İŞL. 
KOL. ŞTL 

225 milyar CERÖtŞ ÖNDER 

500 milyon KAYA İNŞAAT Tl< 
VE TUR. TLD. ŞTÎ. 

DBMRA LTD. 

1 miyar MARTUR A. Ş. 

2 miyar (ESKA TUR, VE 
TtC. AŞ. 

35 milyon 
750 fbin 

N GÜNEY TUR. 
TURİSTİK Yat. A.Ş. 

SİDEM LTD. 

Yıllık 
Kira 

Bedelleri (1) AçıJdama 

Kesin tahlsüls için bil
gi, belge Mendi. 

ı 

Ön izin aşamasında. 
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Kamu Arazisi Bulunduğu 
N o : ti ve SemU Pars»! 

25 ACISU-SORGUN 

Cinsi 

Otel 

Yaltak 
Kapaısiiltesi 

415 

26 

271 

28 

29 

30 

31 KONYAALTI 

32 » 

33 KÖYCEĞIZ TURIZM 
ALANI 

34 KARTALKAYA KAYAK 
MERKEZÎ 

35 » 

— • 

1150i 
H151 

8 

—-» 

— 

T. K, 

Otel 

T. K, 

Otel 

Kanıp. 

ODel 

Otel 

Lak. 

1 000 

475 

700^200-900 

350 

215 K. Ü. 
201 çaldır 

14 Ibunig. 

600 

400 

125 kiş. ' 
(60 Kaıp. 
65 açık) 

Otel 

Otel 

100 

720 

36 İST. YALOVA 
TUR. MER, 

37 KUŞADASI YAT 
LİMANI 

38 KUŞADASI KADINLAR S 
DENİZİ 

T. Kon. v© 
Sağ. Mter. 

Otel 

Kamp. 

1 100 

100 y. 
17 AdöB Resto
rasyon projesi 
devam eden 
•bina 

300 K. Ü. 

39 ANTALYA KONYAALTI 
FALEZ ÜSTÜ (1) 

Otel 692 

(1) İlk yıl kira bedelleri proje bedelinin % 5'i olup diğer yıllar Maliye Bakanlığının artıracağı bedele göre 
artırılır^ 
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Tahsis 
şeMi 

ön 
îzin 

ön 
izin 

ön 
İzin 

ön 
îzin 

ön 
îzin 

Kesin 
Tahsis 

Tahsis 
(tarihi 

U6.7J1985 

10.7.1985 

24.7,1984 

5,11.1984 

23.8.1985 

12.2,1984 

T. B. M 

Tahsis 
«üresi 

6 ayı 

6 ay 

6 ay 

6 ay 

6 ay 

20 yû 

. M . B : 

Proje 
Ibedelii 

600 ımi<lyaır 

l1 miyar 
50 milyon 

54 mlyon 

16 15 . 10 . 1985 

jKiıme tahsis 
edildiği 

MAN TURİZM 

YAPI TURİZM 

TUTES A. Ş. 

SlLKAR A. Ş. 

TAKSİM 
OTELCİLİK 

BAKLAVACI , 
TURİZM TİC. 

ö : 1 

Yıllık 
Kira 

BedeHteri di) 

Ön 
îzin 

LDT. STt. 

28,11.1983 6 ay ASIL NAD4R 

8.9.198» 6 ay 30 mlyon ISBİR HOLDİNG 

Açıklama 

1'6,12.198!3 49 yıl ÎRFAN TEZBİNER 

ön 
İzin 

ön 
İzin 

ön 
İzin 

ön 
İzin 

24.7.1984 

11,10.1983 

İÜ .1.1984 

3.5.1984 

6 ay 

6 ay 

6 ay 

6 ay 

RUT 

T.C. TURİZM 
BANKASI 

T.C TURİZM 
jBANKASl 

T.C. TURİZM 
BANKASI 

Tahsis iptal edildi. 

Ön 
İzin 

Kesin 
Tahsis 

18.9.1985 6 ay 303 milyon ORAL ATAMAN 
750 Ibün ŞEVKİ NUMANOĞLU 

İSMET DAĞLI 

25.10.1984 49 yıl — T.C. TURİZM 
BANKASI 

İptal edildi. 
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(Kamu Arazisi Bulunduğu Yaîtalk Tahsis Tahsis 
No: İl ve Semt kapasitesi şekli tarihi 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
H 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

FALEZ II 
» 

» m 
BELDffiİ 

» 
» 
» 
» 
» 

SÎDETİTREYENGÖL 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

KEMER-MARİNA 
KEMER 
KALElÇt 
SİDE 
ÇAMYUVA 
SİDE-SORGUN 

» 
> 
» 

MANAVGAT 

600 
600 
400 
500 
300 
400 
400 
200 
— 

1 200 
82 

600 
230 
200 
375 
240 
230 
245 
1<25 
>190 
125 

550 
Yalt limanı 

23 ÖV 

750 
300 
200 

)l 000 
900 
475 

Bk allan 

Ö.I. 
» 
» 
2> 

» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

ö.i. 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
s 
» 

4.8.1983 
18.11.1983 

19.8.1983 
» 
» 
» 

18,11.1983 
» 
» 

19.8.1983 
18.11.1983 
15.12.1983 

» 
^ 
» 

6.3.1984 
» 
» 

14.6.1984 
3.8.1984 

13.10.1983 

13.10.1983 
4.7.1984 

18.11.1983 
2> 

» 
14.6.1984 

» 
» 
> 

21.3.1985 

Tahsııs Kime tahsis 
süresi ©dMiği 

6 ay 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

6 ay 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Kemal Dedeman 
Asil Nadir 
İşihir 
Kııska 
İımlbaıt Mes. 
Kavi Otelcilik 
Orhan Ağaçlı 
Camel Tour 
Ergun Erünal 

Amtur 
(Hüseyin Aydoğan 
Ekinciler 
Yapı Merkezi 
Çimtur 
Engenekön A. §. 
Erta A. Ş. 
Alas İ M . ŞtL 
Bütenit Byltök 
M. Ali Arsal 
Denire 
Enikay 

T. C. Turizm Bankası 
» » » 

Ağa Han 
Aktan İnşaat 
Turko 
E R T A 
(Battı Gemicilik Ege İnş 
Sfflkar 
Yalçın Koçaflc 
Eczacubası 



V 
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No: 
Kamu ArazM Buluatiuğu 

İl ve Semt 

DOLU 
32 KARTALKAYA 

İSTANBUL1 

33 
34 
35 

ÇIRAĞAN SARAYI 
> 

YALOVA 

MUĞLA! 
36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 

SARIOERME 
» 

BQZBURUN 
> 
> 

BODRUM 
> 

Yaltak 
kapasitesi 

200 

750 
500 

1 100 

700 
600 

Y. Ç. Y. 
t* 
* 
> 
* 

Tafssfe 
şeMî 

» 

> 
» 

/ > 

> 
> 
» 
* 
> 
* 
> 

Tahsis 
tarihî 

18.il 1.1983 

4.8.1983 
14.2,1984 

18.11.1983 

19.8.1985 
4,7.1984 
7.8.1985 

» 
4.7.1984 

> 
» 

Tahsis 
gülen 

> 

» 
•> 
» 

> 
>' 
» 
» 
» 
» 
» 

jfümie tahsils 
ödMiği 

Otman Karlı 

Albdufflalh BmÜoğ§u 
T. FoHte PLc. 
T.C. Turfam Banfcaa 

Sangenme A. Ş< 
§aMn ÇevMc 
Manııaü 
H. KrvT&ioğlu 
A. Veziroğlu 
flBge Yat 
Ariba Tur 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem konut
ları için müteahhitlere fazla ödeme yapıldığı iddiası
na ilişkin sorusu / ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7/6W) . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Bakanı 
tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nallbanitoğlü 
•Erzurum 

'Soru 1. Erzurum, Kars ilerinde 30.ia.1983 ta
rihinde vuku bulan deprem konutlarını yapan mü
teahhitlere verilen kesin ve son hakediş miktarları 
hâlâ verilmemiştir. Bir önergeme verilen yanıtta 
3 Haziran 1985 tarihi itibariyle müteahhit firmalara 
verilen (o tarih itibariyle) paraların tetkikinden bir 
(konut için ödenmiş paranın (temel yapı : 3 885 195,-
TL. Tepe Grubu 3 677 929,- TL., Eska 3 607 590,-
TL., Özdemir 3 327 900,- TL., Doğan Dolcal 
3 824 667,- TL. olduğu halde) Sutek'e 4 204 036,-
TL. ve Ceylan îmşaat'a 5 972 616/. TL. olmasının 
nedeni üzerinde neden duralmamaiktadır? 

Soru 2. iBu fazla ödemeler geri alınacak mıdır? 

Soru 3. Konutların başlangıçta ihale bedelleri 
3 500 000,- TL. olduğuna göre yılı içinde % 50 keşif 
ve bedel artım sadece temel kısmından olup olmadığı 
tetkik edilmiş midir? Böyle deniyorsa bu yanıta inanıl
makta mıdır? 

No. Grup Firma K. Ade. 

1' 
2 . 
3; 
4 
1 
6 
7 

1 
2.3 
4 
5 • 

6.9 
7 
8 

Temel Yapı 
Sutek 
Tepe 
Eska 
özdemir 
Ceylan 
D, Dolcal 

421 
610 
216 
360 
571 
479 
257 

/ • • 

Klonut maliyetlerindeki farklılıklara gelince; 
. a) Genelde konutların yapıldığı yerler kirsal 

kesim olup malzeme nakliyes'indeki koşulların arazi' 
eğimlerinin ve zemin klaslarının farklı olmaları ne-

T. C. 
Bayındırlık ve İskân'Bakanlığı 11.10,1985 
Afet İşleri Genel1 Müdürlüğü 

Ankara 
Sayı : L-07-01/064/7429, 

Konu : Erzurum - Kars deprem konutları. 

Türkiye iBüyüfc Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGÎ : 16.9.1985 gün ve 7/610-4142/(15989 saydı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nallbanıtoğlu'nun, 

«Erzurum ve Kars illerinde yaptırılan deprem konut
ları için müteahhitlere fazla ödeme yapıldığına» ilişkin 
yazılı soru önergesinin cevaplandırılması ilgi yazı ile 
istenmektedir, 

Söz konusu önergede belirtilen hususlar incelenmiş 
olup, inceleme neticesinde; 

1 inci soruya cevap; 
Erzurum ve Kars illerinde 30.10.1983 tarihinde 

meydana gelen deprem nedeniyle 9 grup halinde ve 
7 firmaya 2 914 adet konut yaptırılmıştır. Müteahhit 
firmalarca yapılan 2 914 konuta 26 Eylül 1985 tarihi 
itibariyle toplam 12 786 770 637,'- TL. ödeme yapıl
mıştır. Bu müteahhit firmalardan Ceylan Inş. Taah. 

'tth ve thr. Şıti.'nin kesin hesapları sonuçlanmış olup 
diğer firmaların kesin hesap çalışmaları devam et
mektedir. Bu itibarla bu güne kadar müteahhit firma
lara yapılan ödemeler ara hafcedişlere göre olan mik
tarlardır. Konutların kesin maliyetlerii kesin, hesap
ların tamamı sonuçlandığında ortaya çıkacaktır. 26 
Eylül 1985 tarihi itibariyle müteahhit firmalara ya
pılan ödemeler ile yaptırılan konut miktarları ve bu 
geçici ödemeye göre beher konuta düşen bedel aşağıda 
gösterilmiştir. Bu listede Ceylan Inş. Taah. tth. ve 
ittir. Ltd. Şti.'ne yapılan ödeme kesin hesap sonucudur. 

Toplam Harcama Beher Konut (TL.) 

V 635 666 563,— 
2 565 072 218,— 

794 432 807,54 
1 298 732 488,80 
2 495 539 350,— 
S 014 388 230,— 

982 938 979,75 

3 885 193,74 
4 205 036,42 
3 6?7 929,66 
3 607 590,25 
4 370 471,72 
6.293 086,08 
3 824 665,29 

deniyle subasmam altı temel maliyetlerinin fark: ol
masını zorunlu kılmıştır. 

ıb) İhaleye esas projelerde «Deprem bölgelerinde 
yapılacak yapılar hakkındalki yönetmelik kurallarına» 
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uyulmuş ve temel derinliğinde yörenin don seviyesi 
dikkate alınmıştır. Ancak uygulama sırasında bu te
mel projeleri fazlaca pahalı olacağı anlaşıldığından 
bankaca projeler İstanbul Teknik Üniversitesinde yeni
den tahkik ettirilerek daha ekonomik olacak ve işlerin 
hızlanmasını sağlayacak şekilde-tadil edilmiştir. Proje 
tadilatı konut maliyetlerinde ucuzluk sağlamıştır. An
cak bütün firmalardan önce inşaata hızla girmiş olan 
Ceylan İnş. Tah. İth. ve îhr. Ltd. Şti. ihaleye esas ilk 
temel projesine göre bir kısım konut temellerini yap
mış ve dolayısıyla maliyet farklılığı yaratmıştır. Ayrı
ca bu firmanın konut yaptığı Narman İlçesi bilindiğaı 
gibi Pasinler, Horasan ve diğer ilçelerin arazi yapısın
dan f arklı ve daha kayalık, engebeli ve eğimli bir bölge 
özelliği taşıdığından buradaki konutlarda tesviye ve 
temel kazılarına gidilmiş ve temel maliyetleri diğer
lerine nispetle daha pahalı olmuştur. 

2 nci soruya cevap; 
Firmalara göre beher konut maliyetleri farklı ol

masına rağmen yapılan ödemeler yaptıkları işlin kar
şılığı olup fazla bir ödeme mevcut olmadığından ge
riye bir meblağ alınması söz konusu değildir. 

3 üncü soruya cevap; 
İlk keşiflerin düzenlenmesi sırasında konut yapı

lacak yerlerin kotlu planları mevcut olmadığından ya
pılacak tesviye ve temel kazı miktarları daha az tah
min edilerek konulmuş olduğu uygulama sırasında gö-. 
rülmüştür. Keşif artışları çoğunlukla temel şartla
rından oluşmakla birlikte başta tuğla malzemesi ol
mak üzere bir kısım inşaat malzemeleri ilk keşlilerde 
düşünülen yerlerden yeterince temin edilemediğinden 
biraz daha uzak mesafelere gidilmesi zorunluluğu 
doğmuştur. 

Ayrıca konutlar yılı içinde bitirilmiş olmasına 
rağmen sözleşmelerine göre, yılı içinde çimento, demir 
ve akaryakıtta gelen zamlardan dolayı müteahhitlere 
fiyat farkları ödenmiştir. 

Açıklamalardan da anlaşılacağı gibi ilk keşiflerin 
düzenlenmesi sırasında tam bilinmeyip de tahmini ola
rak düşünülen-maliyet kalemlerinde uygulama sırasın
da gerçek duruma göre değişmeler olmuş ve keşiflere 
zorunlu artışlar getirmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân 
[Bakanı 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurdumuz üzerinden yapılan transit taşımacılı

ğına ilişkin sorusu ive Enerji ye Tabiî Kaynaklar 
Bakanı $Udi Türel'in yazılı cevabı (7/623) 

. Türküye 'Büyük! Mllet Mec'liM Başkalığına 
Aişağidakü sorulanımın Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

'Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arız ve rica ederim. 

Saygilarimla. 
Hami Nallbanıtoğllu 

Erzurum 

Soru 1< Yurdumuz üzerinden transit taşumacılık 
yaıpan ülkelerden Yugoslavya, Bulgaristan ve diğer 
Avrupa ülkelerin TIR'iarından; gerek anlaşmalı ge
rekse anlaşmasıız ülke olan; çok az bir geçiş ücretti 
alındığı, dliğer ülkeler daha çok geçiş ücreîti aldığı 
doğru mudur? 

. '(Mıümkütalse blkıenler verime!) 
• Soru 2. [Noterin (Mazot, • Norlmıa'1 Benzin ve Sü

per Benzin) akaryakılt pompa fiyatlarının İran, Irak 
gibi ülkelerde Türkiye'deki fiyatlardan çok az oluşu 
ve fakat Yugoslavya, Bulgarlilstan (ve tabiî Yunan 
ve Romanya ve diğer Avrupa ülkelerinde) gibi ülke
lerde bizdeki motorin pompa fiyaıfılıanridan yüksek 
oluşu nedeniyfe bu devletlerin ülkemizden geçen tran
sit TIRIarı ülkemizden çıkışta depolarında götür
dükleri motorin ile ülkemiz eklönomisline zararları 
olmuyor mıu? 

T. C. 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 14.10.1985 

Bakanlığı 
Basın ive Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71 -053*2-2833 47955' 

Konu : Yazılı sorul önierlgeisinm1 

cevabı 

Türkiye ıBüyuki M M Meclisi Başkanlığına 
1UG1 : 1'6.9J1985 gün ve 7/623-4155/16ÖÖ2 sayılı 

yazınız. 
İliği yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettiril'en Er

zurum M'iteıbvekli Sayın Hilmi Banlbanltoğlu'nun, 
yuı<duimuiz üzerinden yapıdan translit taşımacılığına 
ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda 
sunulmuşta, 

1, a) Türkiye üzerinden traösit geçmekte olan 
yalbanıcı TTR'landan 5.6.1980 tarih ve 8/984 sayılı 
Kararname gereğince; 

— AnlaşmaÜı üllkie taşıtlarından, 
Taşınan eşyanın Tonxlkm. si için 0,02 DM 
Böş taşıtların Taştodkm. si için 0,1 DIM 
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— Anlaşimasıız üllke taşıltlarından yukardalki üc
retlerin, 1,5 katı, geçiş ücreti aknanatlkadiir. Ancak 
(bazı ülkelerle yapılan ikili anlaşmalar sonocun'da, 
anlaşmada mutalbı'k kalınan esaslar dairesinde, kar-
şiıiklı olarak geçiş ücretli alınmaımaiktaidır. 

'b) Anlaşmalı ve anl'aşjmasıız bazı Avrupa ülkele
rinin aldıkları transit geçiş ücndtlıeriinfi güslteren liste 
ilişikte sunulmuştur. 

2, Tüılkiye'de akaryakıft fiyatları, -79 sayılı ka
nunun 5 inci maddesi gereğince ih'das olunan Akar
yakıt Fiyat İstikrar Fonu'u gereğince teslbiilt ve mu-
ra'kafoe edilmek'tedir. Akaryakıt fiyatlarırtda dengeyi 
sağlaımaık amacıyla tesis edilen fon halen yiirürlük-
'teki 83/7508 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı çerçe
vesinde işlömekltıödlir. Söz konusu Bakanlar Kurulu | 

Kararı gereğince, Turkıiye'delkli mahalli perakende 
satış fiyatlarının tasıbitine esas olan güm-riüklü ana-
depo giri'ş fiyaltllan, bazı ürünlerde İtalya için Platt's 
Oilgram Price Report bif tenimde aflilşe edilen fiyat
lara göre belirlenen güımriülklü rafineri çıkış fiyatları
nın iislCüödödir. Bir ba^ka ifade ile süper bencin, nor-
<mal benzin ve mıoitiorin ürünlerinin fiyatları, mevouit 
ısüs'tem daihiliride HülkÜtaetçe sülbvanıse edilmediğin
den; yurdumuzdan geçen Avrupa ülkelerine ait TIR' 
darın Türkiye'de akaryalkı't ikmali yapmalarının ii-
kemüz ekonomisine zarar vermesi söz konusu olmah 
ma'ktaidır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
(Bakanı 

Ülkeler 

Avusiturya 

B. Alimanya 

Bullgarlsitanı 
Çelkloslıavaikya 
Danimarka 
Fransa 
Bdllanda! 
İngiltere 
İtalya; 

İsviçre 

Macaristan 

Romanya 

Yugoslavya 

Bazı Avrupia Üllkelerinlin» Aklıkları Transit Geçiş Ücretlerini Gösterir Liıste 

Geçiş ücreti Diğer ücretler 

İstiap badkli üzeran'den Tonxkmx 0,35 AV. Şilanü 
alınır. Hafta sonlarında mesai ücrelti olarak 113 AV, 
Şilini alınır., 
Geçiş ücrelti almıyor. Ancak B. Almanyaldan İs
veç'e Ro-Ro ücreti yaklalşılk 800 DM. dir. 
Geçliş' ücreti almıyor. 
Geç'iş ücreti al'muyorv 
Transit geçişlerde bir defaya mahisuıs 3'67 DM alınır. 
Geçliş ücreti amnıyıoır. 
Geçjiş ücreti almıyor. 
Geçliş1 ücreti almıyor. 
Geçiilş ücreti afllmıyor., 
Giriş-çıkuşjta yük verg&i olarak 100 kım'ye kadar 
olan mesafellerde yük tonxkmx 12 000 liret. 100 km'yi 
aşan mesafeler için yiülk tonxkmx VS 000 lirelt. Ayrıca 
3 aylık bir düre için 300 DM alınır. 
19 tondan dana ağır araçlar için 
—< Yıllık 3 000 İsviçre Frangı (SFR) 
—• Yil'lılk 10 giriş için hler girişte birer gün kalmak 

şaftlyle 150 SFR 
— 1 ay için 270 SFR 
— Günlük 15 SFR 
Geçiş ücreti olarak tonxkmx 0,18 forint alınır (Top
lam ağufliik üzerimden) 
Transit geçişlerde, girişferde ve çıkışlarda 40 DM. 
Ücretli geçiş belgesi kullanıldığında girişte ve çı
kışta 34 DM alınır. 
Geçiilş ücreti tonxkmx 1,04 Yugoslav Dinarı alınır, 

Fransul'diz tünel ücreti 
854 AV. ŞIM 

Yola yağ dök'ülldüğün-
de para cezası 

Otobanlar için yola 
Igöre ayrıca otolban üc
relti alınır, 
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5. >— Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, orman 
yangınlarının önlenmesine ilişkin Başbakandan So
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı |tf. Hüs
nü poğan'ın yazılı cevabı \7j632) 

Türkiye IBüyükf Millet Meclisi Başkanlığına 
(Son günlerde görülmemiş dereoedle artan orman 

yangınlarının önlenmesi konusunda Sayın Barbakan
dan aşağMakJı suallerimin yazılı cevaplandırılmasına 

. dtelıaıl'dtkiiizi arz ederim. 
Sayigilarımla. 

(Ayhan Fıra't 
iMâlaltyaı 

1< Anayasamızın 169 uncu maddesinin 1 inci 
fJkrasıöda «Devlet Onmamîarın Korunması ve Saha
ların GenlişMİmesi İçin GerekHi Kanunları Koyar 
ve Tedlbiırleri Alkr» dienımıdkltıed'ia'. Son günlerde çok 
artîmış olan orman yanigınılarını önlemek, ormanları 
yanığından korumak. veya çılkan yangınları en kısa 
isürede siöndüreblmlefc için eskiden beri var olan ki
fayetsiz tedlbirlerden başka ilave herhangi bir önlem 
atamış mıdır? 

2. 1985 yiı içerisinde orman yanıgmlannın hu 
denli artmasının çıkartılacağı söylenen afla bir ilgisi 
olalbilir mi? 

(3. Yine Anayasamızın 169 uncu maddesinin 3 
üncü fıkrasının son kmsttnıöda, ormanları yakmak, or
manı yok eltmek vıeya daraltmak amacıyla işlenen 
(suçlar genel ve özel af kapsamHia alınamaz, denmek
tedir. Bu hususun tarafınızdan veya ilgili bakanlarca 
radyo Ve televizyondan kalrnuioyuna dutyuruiimasından 
Wir fayda görütmemdktJe mlldliir? 

'4. 1985 yılında yanan binlerce dekar ormanın 
-<Müll servet!) parasal değeri ne kattandır? 

5« Anayasamızın devlete verm'iş olduğu koruma 
(görevini ifa için hülkülme'tiniz tarafından yeteri ön
lemler alıamiş mıdır? 

T, C. 
Tarım Onman' ve Klöyi'şkrii 14.10J1985 

IBakanlılğı 
özel Kalem Müdürlüğü 
• Saya':1 ÖHMJ2-5»»--

Türkiye iBüıyük Milleti Meclisi Başkanlığına 
lttJG>İ : GerM1 Sek.. K. ve K. Dai, Bşk. İhının 17 

Bylül 1985 tarih ve 7/632-4188/ 10182 sayılı yazış*. 
Malatya MMeüvekill Ayhan Fınait'm Sayın Baş-

balkanıtmıaa tevcih ettiğıi yazılı soru önergesi, talimat-

I lan gereği tarafımdan cevaptodırirnıış olup, iki nüts-
I Iha halinde ekte talkdliım edilmiştir. 
I Arz ederim., 

HMisn'ü Doğan 
I Tarım Orman ve Köyiışteri 
I Bakanı 

I Malatya Miltefovekıili Sayın Ayhan Fıralt'ın Yazılı Soru 
Önıergösinıiın Cevabı 

I Cevap 1. Ormanlarımi!zı yanıgıridan koruimak ve 
I çılkan orman yanlgınl'anyilia mücadele- için Bakanlık 
I olarak aldığımız tedbirleri şu şekilde özetlemek mükn-
I kliiridlür,':'.'... 
I a) Orman Genel Müdürlüğünün, Orman Fakül-
I ftdsi ile müştereken yaptığı bilimsel çaluşmalar sonucu 
I omuanlanmaiz, yianıgın gözetleme kuleleri vasıtasıyla 

görülmeyen ö'Mi niokta bırakmayacak şekilde gözetim 
affltına alınmuşttır. Kule adedi İ975 yılında 371 iken, 

I 1985 yıllında 800 adede ulaşlmış'tır. 
I Ib) Orman yangınları ile mücadelede esas; erken 
I îhbar ve anımda müdahaledir. Bu mak'saltk orman-
I lamınız teli ve telisiz halberleşime vaisılfcasliyle ör'tiü al'-. 

fona alınmıştır. Telsiz adedi 1975 de 400 iken 1985 
yılında 2853-, adede yükselmiştir. Kuleler arasımda, te
lefon hattı uzumiuğü ilse 40 832 Km. dir. 

I c) Çıkan orman yangınlarını anında söndürebil-
I mek gayesiyle, yanığına 1 derecede hassas bölgeleri-
I miızde 600 addt ilk müdlahale ve hazır kuvvet ekip-
I teri; blina, araç ve gereçlerle dlonatılknış ve kulelerle 
I haberîeşme yönlünden telisiz ağırlıklı irtilbaitlandırıl-
I mo/ş>tıır. Bu eklilpler, 24 saat aralılkısız görev yapacak 
I- şekilde takviye ediilmiş durumdadır. 1985 yılında ilk 

müdahale ekiplerinde çalışan işçi adedi 8 50ö'e yük-
I seknişthiır. Söz konusu işçiler orman yangınlıanna ilk 
I müdahale ile görevlıendlirilmtöşlfördlr. İşçilerimizin yan-
I gınların slön^üriülımasinde kullandıkları el aletleri, 
I 'ileri ülkelerde kullanılan el aletleri gilbi standart hale 
I ıgötiriknişltir. 

I Ayrıca, 6831 sapla Ortmian Kanununun, 69 uncu 
I (maddesinde, onman yangınlarında civar köy ve ka-
I ısaibalann 18-50 yaş grulburtdafci erkek nüfusu yangın 
I (söndürme mükellefi olarak beliırltitanliıştir. Bu orman 
I köylüsü mülMleflerimizin, köyler itibariyle hangi 
i mıntıkada çıkacak orman yanigınlarını söndürmede 

'görevlendirilecekleri hususu Türküye bazında plan-
I lanmış bulunmaktadır. Bu mükelleflere aynı kanunun 
I 71 inci maddesinde yapılan değişiklikle, yangın sön» 
I dlünme sırasında saka'tDamımaları veya öllimelerü hal'in-
I de, genel hükümlere göre tazminat talebi saklı kal-
I malk kaydiıyle, sakaıtlananlara (sakatlik derecesifne gö-
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ire) olay tarihinldeki 1 inıai derecenin sfon kademesin-
ddki devldt mıemıurunun briüt aylığı tutarına kadar 
ölenlerim ise kanunî mirasçılarına bu miktarın üç 
misli para tazminat olarak verileceği esası getiriil-
mişiöir. Ayrıca, yaralanan ve hastalananlarında has-
tanıdye nakli ve tedavi masraflarının orman idaresin
ce kanşılanimialsı önıgörülmüşltlür. 

|d) Orman yangınlarının ülkeımiz ormanlarında 
meydana getirdikleri zararlar yönlünden halkımızın 
aydınlatılması içlin devamlı olarak radyo, telieivizyom 
<we balsınjda yayınlar yapılmılş, ayrıca broşür, el ki
tapları ve faz levhaları ile halikın uya>rı!ıması cihe
tinle güdilmjişitüi'. 

e) Orman yangınları ile mücadele edilirken yan
ığına ulaşmada orman yollarının önemi çok blülyülkbür. 
Orman yolları 1975 yılında 05 bin Km. uzunluğun
da iken 1984 yılı s/onu illifbarİyle 100 bin 'kim. ye ulaş
mıştır. Ayrıca, orman yangınlarında savunma hattı 
görevlini ifa elden yangın dmnliyet yol ve şeritlerimin 
planlanması ta'mıamlanmış olup, 1984 yılı itibariyle 
2 300 KJm. ye uHaşılmuşlbır. 1985 yılında ise 500 Km. 
İlk bölümlü daha programa alınmıiştır. 

!f) '1984 yılından İtibaren orman yangınları il© 
mücadelede arazöz kullanılmasına başlanılımıçtır. 1985 
yılında ise, duş kaynaklı projeler ile ydüeri kadar ara
zöz alumı programlanmış ve ihale safhasına geçil-
mişitlir. 

Söz konusu arazözlere sıufyun temini için 1984 yı
lımda gölldt ve su havuzlan inşaatına başlanımıiş ve 
çalışmalar 1985 yılında devam eitlmek'tedir. 

ig) Orlman yangınları ile mübadele daha yefberM 
İhale geldbilmek için yanığına hassas yöreleriMizde 
(mevcutlara ilaveten mdtfebfloffloji istasyonlarının kurul-
(maısı planlanmış ölüp, yıllık programlar hal'inlde ger-
çdkieştirilmektedlir. 

Ih) Veriden ve halvaldan uygulanan söndürme me
matlarının kombine ediDmıasi mdtfcesinfde orman yan
gınları ile mücadelede daha fazla başarı sağlanacağı 
düşünülerek, Türik Hava Kurumu ile yapılan çalış
malar sonucu 3 addt uçak îzmir Bölge Müıdfüdlüğüin-
Üe görevlenldirilmıiş olup, her an göreve hazır vazli-
ydtfee bekletilmektedir. 

Ayrıca, 1985 yılında öz kaynakl'anımızla satiri alı
nacak helikopterler vasıtasıyla yanığınla havadan mü
cadele çalışmaları daha - dikili hale getirilecektir. 

Odvap 2J3., 19185 yılı iç'inde orman yangınlarının 
artmasının çıkarılacağı söylemen af ile uzaktan ve 

yakından hıiç bıiır iligitsıinin olimaimalsı gereklk. Zira, 
Anayasamızın 169 uncu maddesinin 3 üncü Mera
sında «Münhasıran orman suçları için genel ve özel 
af çılkıarılamaz, ormanları yakmak onmanı yok eftlmıek 
veya daraltmak amacıyla işlenen suçlar genel ve özel 
af kapsamına alınatmaz» hükmü yer alimııişjti'r. Buna 
rağmen, bu bulsus zaimanında ve yerinde basın, radyo 
<vıe TV vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. 

Cevap 4. Yanan salhalardalki zarar ziyanın tes-
Ibiti zalman aldığından halen çalışmalar devam etmek
te olup, bölgeler itiibarıilylle toplanan bilgiler 1985 yık 
sonunda Orman Genel Mlüldlürliüğü Bilgi tşleım Mer
kezinde değerlendirilerek Türkiye genelinde meydana 
ıgelen toplam zarar hesaplanacaktır. 

Cevap 5, (Bu maddenin cevabı birinci madde 
içinde açıklanımıışltır. 

Orimanlarımıizın korunması ve yanığınla mücadele 
konularında yasal düzenlemeler de dahil olmak üze
re, her^türlü tedlbir zaimanında alınmakta ve imkân
lar muvacehesinde yemi mücadele tdkniklerinin de 
uylgulaniması cihetine giid'illmdktedi'r. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü l>oğan 

Bakan 

6. ı— {Kayseri Milletvekili Mehmet "Üner'in, ^Top-
raksu mlama kooperatiflerinin elektrik borçlarına 
ilişkin \sorusu [ve [Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı 
Sudi Türel'in yazılı cevabı \(7/636) , 

Türkiye Büyük M'i'lletl (Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sunularımın Sayın Enerji.ve Talbiî Kay

naklar Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için aracılığınızı arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

il. Türkiye Elektrik Kurumu tülm yuf t sathımda 
kaç addt topraklsu sulama kdopcna'tlifler'ine enerji ver
mektedir? 

12, Türkiye Elektrik Kurumunun söz konusu 
kooperatiflerden, verdiği cerdyan 'bedellerinden dola
yı, hanigilerinlden ne kadar alacağı vardır? Bu alacak
lar masıl tahlsiil edilmektedir? 

3. Alacaklı olduğumuz kooperatifHerden bufgüne 
kadar ndden bu alacaklar tahsil edilmemiş/tir? Ge-
rekçelerinli 'açılklar mısınız? 

4< Borcundan dolayı cereyanını keseğiniz kaç 
kooperatif varidır? Bü kooperatiflerin yöneticileri hak
kında yasal işlem yaptırmayı düşlühüiyor musunuz? 
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T. C, 
Enerji ve Ta'biî Kaynaktan 11.10.1985 

Bakanlığı 
Basın va Halikta, Hişkileri 

Müşavirliği 
Sayı.: 71 -053 -2.28304 7937 

Konu : Yazılı Soru önergesinin' 
cevaibı 

Türkiye IBüyüfc 'Millet Meclisi Başkanlığına 
itLGt : 17.9.1985 gün ve Genel Sekrdteriiik 7/636-

4İ198/116229 sayılı yazınız. 

Ilgİ yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Kay-
ıseri MillelÜvekiE Sayın Mehımelt Üner%ı, Topraksu 
Sulama Kooperatiflerinin elektrik borçlarına ilişkin 
yazılı soru önergesli ile ilgili cevaplar aşağıda sunül-
ımuşitur., 

il. Türkiye Elektrik Kurumu (TEK) 30.9.1985 
tarilhi itibariyle 543 adet Topraksu Sulama Koope
ratifine elektrik vermektedir. 

2. TEK''in Topnalksu Kooperatiflerinden 30.9.1985 
tarihi itibariyle; 

TL. 

al) Vadesi ıgellme'mıiişt alacağı 
1b) Müterakim alacağı 

— Oereyanı kesillilp müracaatları neticeisinde taksitler hainde talhlsıil eidilenkr 
— Halen elektriği kesik olanlar 
—ı Muamelede 'bulunanlar 

1 259 630 385,36 
1 486 894 319,62 

727 474 557,46 
43 171 318,88 

71-6 248 443,28 

THK'in normal olarak ceryan bedeHilerıin'i, fatu
raların tefvdi tarihlerinden itibaren bir ay içinde tah
sil dtmieisi, sözleşme hüklmlüıdlür. Ancak, bu hükme 
uymayan müşterilerin 'borçları, mutabakata varılmak 
kaydıyla taksitler halinde talhalil edillmiek.be, bunu da 
kalbul etmeyen müşterilerin elektriği ktasillmektedir. 
Taksit süreısıi azamî 12 aydır. 

3. Türkiye Elektrik Kurumu. Topralksu Koope
ratiflerine borçlarını ödemeleri için taksıit kolaylığı 
iglöatersmıdkltledür. Sön tarife ile de Topraksu Koope
ratiflerinle kiöy müşterilerine uygulanan düşük tarife 
Uygülanmakfcadi'r. Buna rağmen 'bu müfteriler borç
larını genellikle süresinde ödeyememektedirler. Edini
len b'ilglye glörie, Topraksu Kooperatifleri genellikle 
'suîama ücretlerini düşlük düzeyde tespit etenekte ve
ya su kullanan üyelerinden zamanımda taJhlsi'lat yapa-
maımakta ve bundan dolayı da elektrik borçlarını 
ödeyerneimektıedirler. 

4. Borcundan dolayı elektriği kesilmiş olan koo
peratif sayısı 30.94985 tarihli itibariyle 25 adetfc 
Btoncunu ödemeyen kooperatifllere mevcut elektrik 
satılş sözleşmesindeki müeyyideler uygulanmaktadır. 
Bunlar ;Jse; 

W. Geeiilkime zammı (ilk ay için % 20, müteakip 
'aylar için % 4) 

% Ceryain kesmeldir. 

Borcunu Ödemeyen kooperatiflerde, kooperatif 
yöneticileri hakkında TEK*ce yasal işlem yap'tırılma-
makfcadır. Ancak elektriği kesilen' kooperatiflerde, 
•sulama paralarını topladığı halde TEKle borcunu 
ödemıeimiş olaın kooperatif yöneticileri hakkında, üye-
leriınıin müracaatı üzerine mahallî rnlülkî amirlerce 
yasal kavuşltunma yapıtırıldlığı istihbar edilmektedir. 

ıBilIgileriınfee arz dderim. 

ıSudi Türel 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar 

Balkanı 

7. I— Erzurum Milletvekili Hilmi fiJalbantoğlu' 
nun, Atatürk Üniversitesi Tıp [Fakültesi Araştırma 
Hastanesinin Uzman doktor ihtiyacına ilişkin Sorusu 
ve fiağlık İve JSosyal Yardım Jiakanı \Mehmet Aydın' 
in yazılı cevabı (71645) 

Türkiye Büyük 'Milleti Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularıımın Sağlık ve Soısyal Yardıım 
Baklanı tarafından yazılı olarak yaınatlanimaisıına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naloantoğlu 

Erzuruırri 
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'Soru 1. Erzurum Abaitürk ÜnüveHsitesli Tıp Fa
kültesi Araştırma Hastanesinde uzman doktor sayısı 
yeterli mM'ir? 

Soru 2. YalMaşılk alta milyon kişiye" sağlık hiz
meti veren 'bu has'fcanede elkısük uzman doktor kad-
rolsunu tamamlamak neden düşürfütoemdkıtedir? 

Soru 3. Ayrıca bu hastanenin bağlı olduğu Ata
türk Üııfi'verisliftösi Tıp Fakültesinde de yılda 800 - 900 
öğrenci eğitim gördüğüne göre bu öğrencilerin eği
timleri balkıimından da ekisik uzman doktor sayısını 
hiç olmazsa ş'iımdiidlen İtibaren tamamlamayı ve de
vam dtiirmeyi düşünür mlüısünlüz? 

T. C. 
'Sağlık (vtö Sosyal Yardım' 11.10.1985 

Bakanlığı! 
HukdldMüşaıVirliğli 

Sayı : HİM 9239/901 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkıaınliğına 
(İLGİ : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

17.9.1985 tarilh ve 7/045 -4239/16495 sayı'h yazınız. 
İlgide kayıtlı yazımız ekinde gönderilen Erzurum 

Mile'tivıetk'ili Hilmi NaJbantolğlU'nun yazılı soru öner
ge cevabı etk'Mir. 

IBilIgÜlerini'ze anz ederim. 
Mehmet Aydın 

'Sağlılk ve Sosyal Yardımı 
İBakan* 

Erzurum Milleltlvekıiıli Hilmi Naîbantoğlu'nün Yazılı 
Soru 'önerge Cevafbı 

Erzurum Atatürk ÜniVerslılteisi Tıp Faiküiltesi Araş-
tırma Hastanesi Bafcanuğıirnızaı bağlı bir sağlık ku
ruluşu olmayıp, talbip İhtilaçları da Yutak öğretim 
Kurum Kanunu uyarınca Faküîle tarafından yapıl-
maiktadır. 

ıDIJğer taraftan, 25)14 sayılı Bazı SağHÜk Persone
linin Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Hakkında Ka
mın hükümforiıne göre Kurumlar B'akanl'iğfimızdan 
devlet hizmdti yükümlüsü tabip iistayiefb'ilmekte, bu 
taleplerü mezkûr Kanun hülküımllieri içerisinde karşı* 
lanımaya çalışılmaktadır. Erzurum Atatürk Ünilver-
ıslltesi Tıp Fakültesinin Bakanlığımıza yapltığı bü yön-. 
klefei isftekler'i şimdiye kald'ar olduğu gibi daha sonra 
da 'yerline getirilecek'tir. 

8. i— [Erzurum Milletvekili (Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Pasinler İlçesi -fcakırtaş Köyündeki bir araziye 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ye Köy işleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın lyazılı cevabı (7/653) 

15 . 10 . 1985 O: 1 

Türkiye Büyük Milleti Meclisi' Kapandığına 
Aşağıdaki ısorul'arıımın Tarım Orman ve Köyüşleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yani'Hanmasına ara-
alığınızı arz ve rioa eldieriim. 

Saygılarımla.! 
(Hilm'i Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Topraksu Erzurum MıüdürlüğÜnüziün 

1984 yılı programından 'bir suret gönderir misiniz? 
(Soru 2, (Programda yer allmadığına göre Toprak-

ısu 1984 yılıdda Erzurum Pasinler İlçesi Çakırtaş 
«(Yeiklebat) Köyünde arazi düzeltme işinde neden ça-
'lıişltüiılmuş'tır? 

Soru 3. (Bu arazinin, 'bir miillidtivekffinin arazisi 
olduğu ve baskı nedeniyle düzeltildiği doğru mudur? 

Soru. 4. Eğer blöyüle ise bakanlıkça bir muamele 
- yaıpılımaiş mildir? , 

T. C. 
Tarım Orman ve Klöylşlerl 14.10.1985 

Bakanlığı 
özel' Kalem Mlüldürlüğü' 

Sayı : ÖKİM-2-5711 

Türkiye IBüyü'k! Millet Meclisi Başkanîığına 
ıfflJGÎ : Genel Sekreterlik Kanun ve Kararlar 

Daire Bakanlığının 17 Eylül 1985 tarih ve 7/653-
4248/16504 sayılı yazi'sı. 

Erzurum Miüe'tjvıeikfili Sayın Hilmii Nalfoanftoğlu' 
nun «'Paisiınfller İlçesi Çakırifcaş Köyündeki bir arazî 
hakkındaki» yazılı soru önergösmin cevaba ekte tak-

, diım edilmiştir. 
Arz ederim. 

H. Hülsrtü Doğan 
Tarım Orman veKöyişieri , 

iBakanı 

Erzurum Milleitlvek'ili Sayın Hilm'i Nalbantoğlu'nun 
Yazıl* Soru) önergesinin Cevabı 

Cevap : Bakanlığımın bağlı kuruluşlarından olan 
Klöy Hizmelfcleri Gene1! Müldürlülğiünce yürütülmekte 
olan çok yılMc tarla içi geüşltirrne projelerinin yıllık 
uygulamalarında, arazînin' ciftiler tarafından dkil-
miş olması, yüzey sularının çalışmaları engellemesi 
gülbi nedenlerle, uygulamalar, proje sanırları içinde, 
çakışıma şarttan müsait olan sahalara! kaydirılafoil'mek-
tedir. 

Faisinler projesi 1976 yılında haşlamış ve 1986 yı
lımda tamamlanacak olan çok yıllık bir projedir. 

IBu projenin 1983 yılı programından 1984'e inti
kal eden tesviye çahişmalarının bir kısmı, 1984 prog-
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ramırida belirlenîrii'ş sahalarda mahsul ekili olması 
ınedenıllyle, Çakıtftaş, Bpsemce ve Yukarı Danıişıment 
fcöyieriadeldi çalışma şartlarına uygun arazilere kay-
diınlmıişlti'r. 

Çalkiırtiaiş klÖyünideM çalışmalar 137 adet çiftçi 
ailesi arazisinde üyfgulantmı'ş ohıp, çalışmaların bir 
milletvekilinin arazM olduğu idin baskı sonucunda bu 
köye kaydırılması bahis konusu değildir. Kaydırma 
3 köylün arazisine yapıfaıştor, gerekçesi de yufkan 
da arzedilen teknik zarüreMr. 

Arz ödlerim. 
H. HülsnÜ ıDoiğan 

Tarım Onman ve Köyıişlerıi 
Balkanı 

9. — Erzurum ^Milletvekili Hilmi Nalbant oğlu' 
nurt, kömür tevzi müesseselerindeki izdihamın ön
lenmesine ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanı Sudi Türetin yazılı cevabı (7/654) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın (Enerji ve Tabiî Kaynak

lar Bakanı tarafımdan yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saıygiaomla, 
Hilmi Naflbartfoğlü 

(Erzurum 
Soru 1. Merde kömür tevzii müesseselerinin 

önündeki izdihamı azaltomak için, şehrin birkaç ye
rimde kömür tevzi şubesi açılamaz mı? 

'Soru 2. (Memurlara taksitle kömür verildiğine 
göre, emekli memurlara da verilemez mi? 

T.C, 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar! 14 . 10 s 1985 

'Bakanhğu 
Baisın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : 71-053-2-2835/179531 
Konu : Yazıthı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lllgi : 17.9.1985 tarih ve 7/654-4249/16505 sayılı 

yazınız. 

15 . 10 « 1985 0 : 1 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er
zurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun il
lerde kömür satış ve tevzi bürolarındaki izdihamın 
önlenmesine ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili ce
vaplar aşağıda sunulmuştur. 

l.ı Kötoür Sataş ve Tevzi Müessesesi (KST) bü
rolarındaki izdihamı önlemek için TKİ Kurumumuz 
bilhassa Ankara gibi 'büyük şehirlerden başlayarak 
kömür tevzi bürolarına ilaveler yapmaktadır. Doğu 
ve Güneydoğu bölgelerindeki bazı büyük şehirlerde 
de KST Büroları açıtaaktadır. Normal1 zamanlarda 
personel sayısı ve iş hacmi bakımından yeterli olan 
KST bürolarında, kömür almak için fazla, sayıda 
vatandaşın müracaat ettiği olağanüstü durumlarda bir 
kısım yığılmalar olmaktadır. Bu gibi durumlarda il
gili KST bürosu personel yönünden takviye edil-
meklte, fazla mesai yaptırılmakta ve ilave gişeler 
açılmaktadır. Ayrıca, izdihamın en az düzeye indi
rilmesi için, kömür satışlarına yaz başında başlan
makta ve kademeli satış fiyatı uygulanarak vatan
daşların kömürlerini kış gelmeden ve yığılmalara ne
den olmadan almaları teşvik edilmektedir. 

2. TKİ Kurumunca memurlara taksMe kömür 
verilmektedir. Ancak mai sorumluluğu memurların 
ıbağlı bulundukları daireler yüklenmektedir. Emekli 
memurlar için böyle bir durum söz konusu olmadı
ğından, emeklilere şimdilik taksitle kömür verile
memektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Sudi Türel 
Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanı 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ödenmemiş vergi borçlarının tutarına ilişkin soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe 
Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/ 659) 
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Türkiye Müyük"Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük -Balkanı Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılması için gereğimi saygılarımla arz ederim. 
Türkân Turgut Arıkan 

Edime 
Goru 1. 31.8.1985 tarihi itibariyle kurum, kuruluş ve işletmelerle ilgili ödenmemiş vergi iborçlarmın tu

tarı, aşağıdaki cetvele göre cevaplandırılmak suretiyle, nedir?. 

31.8.1985 Tarihi Mbariyle 
Vergi asılı ve Faiz . Toplam 

Kurum kuruluş işletme Sayısı ceza borcu 'borcu borcu 

a) KİT'ler 
b) Belediyeler , 
c) Diğer kamu kurumları . 
d) Özel sektör işletmeleri ..' 

Soru 2. Toplam borcu 10 milyon liranuı üzerinde olan kurum, kuruluş ve işletmelerin adları, aşağıdaki 
cetvele göre bilgiler verdimde suretiyle, nedir?. 

Kuruım, 'kuruluş Esas vergi borcunun Vergi aslı ve Faiiz tutarı Toplam 
işletmenin adı başlangıç tarihi ceza tutarı TL. TL. borç TL. 

31.8.1985'e 
Borç erfcelenmşise Ertelem>3 kadar 31.8.1985''de bakiye 

erteleme tarihi süresi tahsil edilen toplam 'borç 

TC. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 11.10.1985 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara 

GEL : TRKN : 2181783-80 
65174 

Türkiye Müyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.9.1985 gün 7/659-4266/16584 sayılı yazı

ları. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın öden
memiş vergi 'borçları ile ilgili yazılı soru önergesine 
cevabımız aşağıdadır. 

1. Haziran 1985 ayı itibariyle, 
a) KİT'lerin vadesi geldiği halde ödenmemiş 

vergi borcu 160,4 milyar liradır. 
b) Belediye ve bunlara bağlı kuruluşların vadesi 

geldiği halde ödenmemiş vergi borçları 23,9 milyar li
radır. 

c) KİT'lerin dışında kalan diğer kamu kurumla
rının süreklilik arz eden borçları bulunımaımalktadır. 

d) özel sektör işletmelerine ve mükelleflerine 
ait vadesi geldiği halde Ödenmemiş vergi borçları top
lamı 98 milyar liradır. Bu miktar toplam ödenmemiş 
vergi borcu 1 milyon liranın üzerinde olan mükellef
lere ait olup sayıları onbinierce olan 1 milyon liranın 
altında ödenmemiş borcu bulunan mükellefler hak
kında fazla zaman ve mesai kaybını önlemek bakı
mından mahallî teşkilatlardan bilgi alınmamakta ve 
durumları Bakanlığımızca dzlenmemöktedir. 

Vergi borçlan ile ilgili bu bilgiler Haziran 1985 
ayı itibariyle mevcut bilgiler olup, bu bilgilerin il def-
terdarlıklarınca hazırlanarak Bakanlığımıza gönderil-
ımesi fazla zaman ve mresaıi gerektirdiğinden her ay 
tespit edilmemekte, üçer aylık dönemler halinde tes
pit edilerek gönderilmektedir. Bu nedenle de 31.8.1985 
tarihi Üti'bariyle olan mevcut durum belirbilememiş-
tir. 
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2. Diğer taraftan-213 sayılı Vergi Usul Kanunu- I 
nun vergi mahremiyeti ile ilgili 5 inci maddesi ge- I 
reğince toplam 'borcu 10 milyon Uranın üzerinde olan 
kurum, kuruluş ve istetmelerin adları ve borçlan hak
kında herhangi bir bilgi verüememektedir. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurteebe Alptemoçin I 
Maliye ve Gümrük Bakanı I 

İL — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Ke
maliye İlçesi Dutluca Bucağına bağlı köylerdeki elekt- I 
rik arızasının nedenine ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(71661) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Kemaliye İlçesi Dutluca Bucağına bağlı köylerde 
devamlı suretle elektrik arızası olmakta, buna muka
bil merkez Arapkir Üçesine ise devamlı elektrik veril
mektedir. 

Bu köylerde meydana gelen devamlı elektrik arı
zalarının sebepleri nelerdir?. Arızaların giderilmesi 
»için ne gibi tedbirler düşünülmektedir?. 

T.C. • 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 14.10.1985 

Bakanlığı 
Balsın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Ankara 

Sayı : 71.053.2-2837 
17951 

Konu : Yazıtı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.9.1985 gün ve 7/661-4193/16202 sayılı ya

zınız. 
İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Er

zincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un, Erzincan 
İlli Kemaliye İlçesi Dutluca Bucağına bağlı köylerde
ki elektrik arızalarının nedenine ilişkin yazılı soru 
önergesi ile ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Dutluca Bucağı ve Köyleri Divriği Trafo Merke
zi (T-M.)nden enerji alan Arapkir Mçesfcndeki kesici | 
ölçü köşkü (K.ö.K.)nden beslenmektedir. Ayrıca Div- | 
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riği TM - Arapkir Enerji Nakil Hattı (E.N.H.)nın de
vamından da Kemaliye ve l ıç İlçelerini besleyen 
E.N.H. mevcuttur. . 

Arapkir - Kemaliye - Hiç E.N.H. nın güzergâhın
da bulunan Sarıçiçek yaylasında arazinin sarp ve İk
lim şaftlarının sert olması nedeniyle bu kısımda ol
dukça sık olarak meydana gelen arızalar, Divriği 
T.M.'ni etkilediğinden Arapkir, Kemaliye, Dutluca ve 
iliç ile 'bu ilçelerle Dutluca ve Dutluca'ya bağlı elekt
rikli köylerin enerjisaz kalmalarına neden olmakta
dır. Arapkir K.Ö.K.'den beslenen Dutluca Bucağı ve 
bağlı 'köylerinde meydana gelen arızalarda lise Arap
kir'de bulunan kesici açmakta ve Arapkir'de arıza ol
madığından Arapkir beslenmekte, ancak arızaların 
bulunduğu taraf olan Dutluca Bucağı ile bu hattan 
enerji almakta olan köylerin elektrikleri arıza nede
nliyle sönmektedir. 

.Soruna çözüm getirmek içim Türkiye Elektrik Ku
rumunun yatırım programlarında 83-D-02/1000-55 
proje numarası ile yer alan 34,5 Kv'luk 3/0 AWG 
iletkenli ayrı bir hat olan Keban 2 - Arapkir - Dut
luca - KemaEye E.N.H.'nın tesis çalışmaları halen de
vam etmektedir. Söz konusu hat- bittiğinde Dutluca 
Bucağı ve bağlı köylerinin elektrik arızalarından! et
kilenmesi asgariye düşecektir, 

Bilgilerinize arz ederim. 
Sudi Türel 

Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanı 

12. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Ter
can İlçesi köylerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyışleri Bakanı H. Hüsnü Do
ğan'in yazılı cevabı (7/662) 

Türkiye Müyüfc Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygı ile arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

Gerek, kalkınmada öncelikli iMerinııizden olan 
Erzincan İline ne gibi yatırımların yapılması gerek
tiği ve gerekse Tercan İlçesi köylerinin sorunları hak
kında çok sayıda verdiğim önergelere tatmin edici bir 
cevap alamamıştım. 

Bu defa çaresiz kalan Tercan'hlar adına vatandaş 
Ali Danışmenoğlu'nun, köylülerin ısıtıraplarını ka
muoyuna duyurmak için Hürriyet Gazetesi serbest 
kürsüsünde bir yazısı neşredilmiştir. Bu yazıda ad-
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lan belirtilen Başkaya, Kurukol, Başgöze, PırnıaşeÜ, 
Yıalınfcaş, Yaylayolu, Göktaş, Beşgöze, Esenevler, 
Çifteler, Konurlar, Gökpınar, Oğulveren, Kalecik, 
Ilısu ve mezraları, Konaflı ve mezraları, Yaylım Kö
yü ve mezralarınla bakanlığınızı ilgilendiren hizmet
ler ne zaman götürülecektir?. 

Hassaten sta'bıiMze üslerinin çabuklaştırılması dü-, 
şünülemez mi?. 

T.C. 
Tarım Orman ve 14.10.1985 

Köyiışleri Bakanlığı 
özeil Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2-573 

Türkiye Müyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Geni. Sek. K. ve K. Dar. Bşk. lığının 17 Ey-

İÜM985 tarih ve 7/662-4205/16256 sayılı yazısı. 
Erzincan Milletvekili Sayın Veysel VaroTun «Ter

can İlçesi Köylerinin bazı sorunları hakkındaki» ya
zılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'um Yazılı 
Soru önergesinin Cevabı. 

Cevap : Erzincan İli Tercan İlçesine bağlı aşağıda 
isimleri belirtilen köylere götürülen ve götürülmesi 
bahiskonusu hizmetler şöyledir : 

1.28 mezradan meydana gelen Yaylım köyünde 
17 Km. olarak yapımı gerçekleştirilen yol sayesinde 
'bütün üniteler yola kavuşturulmuştur. 

Ayrıca, 1 adet 9,5 mt. lifc köprünün korkulukları 
ikmal edilmiştir. 

1985 yılı programına göre 8 Kim. yolun tesviiyes'i 
bahiskonusudur. 

2.32 mezradan meydana gelen Kpnarlı köyünün 
yolları 1985 yılı tesviye programında 8 Km. olarak 
yer almakta ve 6 Km. si bitirilımıiş olup çalışmalar 
devam etmektedir. 

3. Yalınkaş - Yaylayolu - Göktaş - Kurukol -
Beşikaya - Gökpınar köyyollarının toplam tulü 58 Km. 
olup tamamı 1985 yılı bakım programındadır. Bu yol
ların 21 Km. si bakımla halledilemeyecek şekilde bo
zulduğundan 21 Km. sinin ştablize kaplaması yapı
larak geçit verir hale getirilmiş ve geriye kalan 37 
Km. yolun ise grayderli ve malzemeli (bakımı yapıl
mıştır. 

Bu köylerden; • 
a) Yaylayolu köyünde 1984 yılında sulama te

sisi inşa edilmiş olup tesis hizmete açılmıştır. Ayrı
ca bu ve Göktaş köylerinde gölett planlama çalışma
ları devam etmekte olup konuya önümüzdeki yıllar 
yatırım programlarında yer verilebilecektir. 

b) Gökpınar köyünde 1984 yılında sulama tesi
si inşa edilmiş olup tesis hizmete açılmıştır. 

c) Diğer köylerin tarım arazilerine sulama suyu 
temini ile ilgili etütler, 1986 yılı ön etüt programına 
münferit olarak alınmak üzere not edilmiştir. 

4. Beşgöze - Esenevler - Oğulveren - Kalecik -
Ilısu - Başbudak - Çifteler - Gediktepe (Pırnaşel) Ko
nurlar mezralarının tesviyeli yolları mevcut olup 1985 
yılında grayderli ve malzemeli bakımları yapılmıştır. 

Bu köylerden; 
a) Beşgöze'nin sulama tesisi 1982 yılında İkmal 

edilerek hizmete açılmıştır. 

b) Ilısu köyünde sulama suyu etüdleri devam 
etmekte olup, etüdlerin en kısa sürede neticelendiril-
mesi için ilgili teşkilata gerekli talimat verilmiştir. 

c) Diğer köylerin tarım arazilerine sulama suyu 
temini ile ilgili etütler, 1986 yılı etüt programına 
münferit olarak alınmak üzere not edilmiştir. 

5. Erzincan Köy Hizmetleri H sMüdürlüğü,nün 
mevcut makine parkı vs bütçe Jimkânları ölçüsünde, 
balhiskonusu köylerde altyapı hizmetlerinin daha iıyi-
leştirilebıilmesi için 1986 yılı programında mümkün 
olan yapılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Taran Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Hınıs İlçesine bağlı bazı köylerin iç 
iskâna tabi tutulmasına ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı 
(7/666) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve iskân Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Erzurum İli Hınıs ilçesinin Kalecik, Hay
ran, Ilıcak, Şalgam, Şildiz ve daha birkaç köyü çığ ve 
sel tehdidi altında olup jeolog raporlarına göre iç 
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iskâna tabi tutulması gerektiğine göre bunlar için ne 
gibi bir uygulama düşünülmektedir? 

Soru 2. Aynı köylerin, bu sorunlarından başka 
bazı sorunlarını da (ayrı olarak gönderdiğim yazılı 
açıklamaya göre) Hükümetçe; ilgili bakanlıklarca; 
inceleme konusu yaparak, çözüme kavuşturmak, için 
bir Hükümet (hatta Devlet) uğraşı yapmayı uygun 
bulurmusunuz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 11.10.1985 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : A-13/01/3218 
Konu : Erzurum Milletvekili Sn. Hilmi Nalbant-

oğlu'nun yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.9.1985 gün ve 7/666-4282/16641 sayılı 

yazınız. 
Erzurum - Hınıs İlçesine bağlı bazı köylerin iç is

kâna tabi tutulmasına ilişkin; Erzurum Milletvekili 
Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesi 
hakkındaki ilgi yazınız gereğince, Bakanlığıma yö
neltilen suallerin cevapları aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Erzurum İli Hınıs İlçesinin Kalecik, Hay
ran, Dıcak, Şalgam, Şildiz ve daha birkaç köyü çığ 
ve sel tehdidi altında olup jeolog raporlarına göre iç 
iskâna tabi tutulması gerektiğine göre bunlar için ne 
gibi bir uygulama düşünülmektedir? 

Cevap 1. Erzurum - Hınıs - Kalecik Köyü : 
19.8.1966 günü meydana gelen depremde 30 konut 
yıkık ve ağır derecede hasara uğramıştır. Afetzede
ler için 22.10.1978 günlü yerseçimi protokolü ile, dep
remden yıkılan konutların bulunduğu yerler yeni yer
leşme yeri olarak seçilmiş ve 7269 -1051 Sayılı Yasa
nın 16 ncı maddesine göre 25.10.1979 gün ve 26001 sa
yılı onay alınmıştır. Deprem dışında başka bir afet 
olayı olduğuna dair Valiliğinden veya köy muhtarlı
ğından Afet İşleri Genel Müdürlüğümüze herhangi bir 
başvuruda bulunulmamıştır. 

Kalecik Köyü 1985 yılı etüt - proje programına 
alınmış olup, harita - plan, aplikasyon, kamulaştırma, 
haksahipliği ve borçlandırma gibi ön çalışmaları bi
tirildikten sonra inşaatına başlanabilecektir. 

Erzurum - Hınıs - Hayran Köyü : 19.8.1966 günü 
meydana gelen depremde 51 konut yıkık ve ağır de
recede hasara uğramıştır. Afetzedeler için 30.9.4968 
günlü protokolla köy sınırları içindeki Çayırboyu 
mevkii yeni yerleşme yeri olarak seçilmiştir. 

15 . 1 0 ., 1985 O: 1 

I Köydeki diğer doğal afet olaylarını inceleyen Ba
kanlığımız teknik elemanlarının düzenlediği 7.10.1983 

I günlü heyet raporunda; köydeki kaya düşmesi ola-
I yının genel hayata etkili olmadığı, kayaların mahallî-. 
I olanaklarla temizlenebileceği, daha önce kaya düş-
I meşinden nakli önerilen 46 konutun afetzedeliklerinin 
I iptalinin gerektiği, köy sınırları dahilinde çığ oluşu

muna uygun bir yapı görülmediği belirtilmiştir. Bu 
I durumda köyde deprem olayı dışında başkaca etkili 

bir doğal afet olayı olmadığı anlaşılmıştır. 

Hayran Köyü deprem afetzedeleri de; 1985 yılı 
etüt - proje programına alınmış olup, ön çalışmaları 
tamamlandıktan sonra inşaat programına alınabile
cektir. 

Erzurum - Hınıs - Ilıcak Köyü : 19.8.1966 günü 
meydana gelen depremde 17 konut yıkık ve ağır de
recede hasara uğramıştır. Afetzedeler için 30.9.1968 
günlü protokolla köy sınırları içindeki Hasan Selim 

I Gündüz tarlası yeni yerleşim yeri olarak seçilmiştir. 

I Köydeki su baskını ve çığ olaylarını inceleyen Ba-
I kanlığımız teknik elemanlarının düzenlediği 14.10.1983 
I günlü heyet raporunda; köyde 4 konutun su baskının

dan etkilenebileceği, diğer konutlar için etkili bir çığ 
I ve su baskını olayı görülmediği, ancak köyün ta-
I marnının depremden dolayı nakledileceği belirtilmiş

tir. 

Ilıcak Köyü deprem afetzedeleri de; 1985 yılı 
I etüt - proje programına alınmış olup, ön çalışmaları 
I tamamlandıktan sonra inşaat programına alınabilecek

tir. 
Erzurum - Hınıs - Şalgam Köyü : 19.8.1966 günü 

I meydana gelen depremde 57 konut yıkık ve ağır de
recede hasar görmüştür. Afetzedeler için 19.10.1978 

I günlü protokolla köy sınırları içindeki Ziyaret mev-
I kü yeni yerleşme yeri olarak seçilmiştir. Bu yer için 
I 7269 - 1051 sayılı Yasanın 16 ncı maddesine göre 
I 19.10.1979 gün ve 26427 sayılı onay alınmıştır. 

I Köydeki su baskını olayını inceleyen Bakanlığımız 
I teknik elemanlarının düzenlediği 6.10.1983 günlü he-
I yet raporunda muhtemel su baskını olayının etkili 
I olmadığı, mahallî olanaklarla önlem alınabileceği, ay-
I rica köyün tamamının deprem nedeniyle nakledilece-
I ği belirtilmiştir. 

I Şalgam Köyü deprem afetzedeleri; 1985 yılı etüt -
t proje programına alınmış olup, ön çalışmaları ta-
I marnlandıktan sonra inşaat programına alınabilecek-
[ tir. 
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Erzurum - Hınıs - Şildiz Köyü : 19.8.1966 günü 
meydana gelen depremde 105 konut yıkık ve ağır de
recede hasara uğramıştır. Afetzedeler için 26.9.1968 
günlü yerseçim protokolü ile köy sınırları içindeki 
Yarca mevkii yeni yerleşme yeri olarak seçilmiş ve 
7269 - 1051 sayılı Yasanın 16 ncı maddesine göre (16 
ncı madde) onayı alınmıştır. Köyle ilgili olarak vali
liğinden veya muhtarlığından başka bir afet olayıy
la ilgili başvuruda bulunulmamıştır. 

Şildiz Köyü de 1985 yılı etüt - proje programına 
alınmış olup, ön çalışmaları tamamlandığında inşaat 
programına alınabilecektir. 

Soru 2. Aynı köylerin, bu sorunlarından başka 
bazı sorunlarını da (Ayrı olarak gönderdiğim yazılı 
açıklamaya göre) hükümetçe; ilgili bakanlıklarca; in
celeme konusu yaparak, çözüme kavuşturmak için bir 
hükümet (hatta Devlet) uğraşı yapmayı uygun bulur 
musunuz? 

Cevap 2. Bu ve benzeri konularda Devletin bü
tün imkânları kullanılarak, milletimizin refahının ar
tırılması ve yaşama şartlarının iyileştirilmesi hususun
da hükümetimizin gayret içinde olduğu esasen ma
lumlarıdır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
t. Safa Giray 

Bayındırlık ve iskân Bakanı 

14. •— İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
ekonomik faaliyetlerin Hazine ve Dış Ticaret Müste
şarlığınca izlenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/673) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak yanıtlanmasını saygıla
rımla arz ederim. 1 Eylül 1985 

Durmuş Fikri Sağlar 
içel 

1. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca yayın
lanan «Başlıca Ekonomik Göstergeler» adlı raporda 
açıklanan rakamların gerçeğe uymadığı iddia edil
mektedir. Bu rakamların hazırlanması sırasında Dev
let İstatistik Enstitüsü, Merkez Bankası, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Müsteşarlık arasında bir koor
dinasyon sağlanmış mıdır? Sağlanmış ise rakamların 
farklılığı nereden kaynaklanmaktadır? 

2. İthalat ve ihracat Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığınca nasıl izlenmekte ve bunlara ilişkin ra
kamların doğruluğu ne şekilde tespit edilmektedir? 

3. Bir ekonominin ayakta durabilmesi için tüm 
unsurlarının yakından ve gerçek olarak takip edilme
si gerekmektedir. Oysa bugünkü Hükümetimiz tara
fından oluşturulan Müsteşarlık, ekonomik olayları ya
kından, ciddî ve gerçek olarak takip edememekte-
dir. örnekleri her gün gazetelerde görülen bu cid
diyetten uzak uygulamaya karşı bir önlem alınması 
düşünülmekte midir? 

4. Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına bağlı 
ihracatçı birlikleri genel sekreterliklerinden aktarılan 
bilgiler Müsteşarlığın bilgi takip birimlerinde gerekli 
sürat ve özenle yer almamaktadır. Bunun gerekçe
leri nedir? 

5. Mersin ve izmir gümrüklerinde olduğu iddia 
edilen orman ürünleri hayalî ihracatıyla ilgili olarak 
Maliye kontrolörleri tarafından araştırma yapılmış 
mıdır? Yapıldığı bilinen ye rapor haline getirilen bu 
araştırmanın ivedilikle açıklanmamasının gerçek ne
denleri nelerdir? Araştırma konusu olaya Anavatan 
Partisine mensup kişilerin adlarının karıştığı ve güm
rüklerdeki bu uygulamayı bu kişilerin yönlendirdiği 
iddiaları doğru mu? 

6. Devlet, güven duyulduğu sürece vardır. Mil
letin devlete olan güveninin yeniden sağlanması ba
kmamdan bu görevinizden ayrılmayı düşünüyor mu
sunuz? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 10.10.1985 
Sayı : 002/2892 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 18.9.1985 gün ve 7/673-4270/16600 sayılı 

yazıları. 
Sayın Başbakanımız, içel Milletvekili Sayın Dur

muş Fikri Sağlar'ın kendilerine tevcih ettiği ilgide ka
yıtlı yazınız ekinde gönderilen yazılı soru önergesi
nin kendileri adına tarafımdan cevaplandırılmasını 
tensip etmişlerdir. 

Sözü edilen önergedeki soruların cevapları aşağı
da maruzdur. 

Bilgilerine arz ederim. 
Başbakan Adına 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı 
Vekili 

1. içindeki rakamların gerçeğe uymadığı iddia 
edilen «Başlıca Ekonomik Göstergeler» yayınlanan bir 
rapor olmayıp, Hazine ve Dışticaret Müsteşarlığının 
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ilgili servisince hazırlanan, daktilo makinesi ile ya
zılıp fotokopi ile-mahdut miktarda çoğaltılan ve sa
dece Müsteşarlık ilgililerinin bazı rakamları topluca 
görmelerini sağlamaya matuf bir cetveldir. Müsteşar
lık dışına dağıtımı yoktur. 

Bu rakamların hazırlanması sırasında Devlet is
tatistik Enstitüsü, T.C. Merkez Bankası, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile de "koordinasyon sağlanmakta, 
onların rakamlarından da faydalanılmaktadır. İddia 
edilen rakam farklılıkları basit tapaj hatalarından 
ibarettir. 

2. ithalat ve ihracat Hazîne ve Dıştiçaret Müs
teşarlığınca esas itibariyle, ithalat ve ihracatçıların 
gümrük giriş ve çıkış beyannamelerindeki bilgilerle 
İhracatçı Birliklerinden ve yurt dışı temsilcilikleri
mizden alınan çeşitli iblgilerin bilgisayarda depolan
ması ve analizi ile izlenmektedir. Bunlara ilişkin ra
kamların doğruluğu basit göz kontrolünden gümrük 
kapılarında; bankalarda ve bizzat ithalatçı ve ihra
catçı nezdinde yapılan incelemelere kadar çeşitli şe
killerde tahkik edilmektedir. 

3. Hükümetimiz tarafından kurulan Hazine ve 
Dıştiçaret Müsteşarlığı ekonomik olayları yakından, 
ciddî ve gerçek olarak takip, etmektedir. Müsteşarlı
ğın mevcut, uygulamasına karşı bir önlem sözkonusu 
olmayıp, her kuruluşta olduğu gibi daha iyiye, mü
kemmele gidiş çabaları sürdürülecektir. 

4. Hazine ve Dıştiçaret Müsteşarlığının bağlı ku
ruluşları olan ihracatçı Birliklerinden gelen ve top
lanan bilgiler, diğer yerlerden gelen ve toplanan bil
giler gibi Müsteşarlığın bilgi takip birimlerinde ve 
ilgili servislerinde gerekli süratte ve özenle yer al
makta ve değerlendirilmektedir. 

5. Hazine ve Dıştiçaret Müsteşarlığı Hazine 
Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı tarafından izmir, îs-
taribul ve Mersin limanlarından orman ürünleri ih
raç eden bazı firmalar nezdinde ihracatta vergi iade
leri yönünden incelemelere başlanmış olup Mersin'de 
yerleşik bir firma hakkında tahkikat tamamlanmıştır. 
Bu firma hakkında düzenlenen rapor, gereği için 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 
ve Vergi Kanunları çerçevesinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığına intikal ettirilmiştir. 

Diğer firmalar hakkında da incelemeler sürdürül
mekte olup tahkikat sonuçlandırıldığıada gerekli 
muameleler yapılacaktır. 

6. Milletimizin Devletine olan güveni tamdır. 

15 , 10 * 1985 0 : 1 

15. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, is
letme ruhsatı sahiplerince çıkarılan kömüre ve piyasa 
fiyatına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/676) 

17.8.1985 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hürriyet Gazetesinde kömürün işletilmesi ile il
gili yayın yapılmaktadır. Bu yayında kömür mafya
sından ve menfaat karşılığı Maden Kanununun de
ğiştirilen hükümlerinden sözedilmektedir. Tamamen 
gerçeklere dayanan bu bilgiler ışığı altında aşağıdaki 
soruların Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakam tarafın
dan yazılı olarak cevaplandırılmasına müsaadeleri
nizi arz ederim. 

ibrahim Ural 
İstanbul 

1. Maden Yasa Tasarısı, menfaat karşılığı işlet
me ruhsatı sahipleri lehine değiştirildiği doğru mu
dur? 

2. 8 250 liraya malolan kömür vatandaşa 22 000 
liradan satılmaktadır. Bu fiyat hangi maliyet unsur
larıyla bu kadar yükselmektedir? Bu konuda bir ted
bir düşünülmekte midir? 

3. istanbul ve çevresinde kaç kişiye maden ruh
satı verilmiştir? Ruhsat sahipleri, madeni çıkarmak 
için kaç taşerona iş vermişlerdir? 

4. Gerek ruhsat sahipleri ve gerekse taşeronla
rın günde çıkardıkları kömür miktarı ile bu kömü
rün piyasa değeri ne kadardır? Bunların devlete öde
dikleri vergi miktarı ne kadardır? 

5. Ormanı tahrip etmek suç olduğu halde ruhsat 
sahipleri her gün onbinlerce ağacı kesmektedirler. 
Bu ana kadar kesilen ağaç sayısı ile bu yolla açılan 
sahanın yüzölçümü konusunda bilgi verir misiniz? 

6. Verilen ruhsatlara aykırı olarak madenleri iş
letenlerle haksız olarak fiyatları yükselterek menfaat 
temin edenlerin ruhsatlarının iptali düşünülmekte mi
dir? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 14.10.1985 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla ilişkiler 

Müşavirliği 
Sayı: 71.053.2-2831 17957 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

ilgi : 18.9.1985 gün ve Gen. Sek. 7/676-4225/16441 
sayılı yazınız. 
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16.9.1985 gün ve 6/410-4225-16441 sayılı yazınız 
ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen İstanbul Millet
vekili Sayın İbrahim Ural'ın, işletme ruhsatı sahip
lerince çıkarılan kömüre ve piyasa fiyatına ilişkin 
soru önergesi ile ilgili cevaplar aşağıda sunulmuştur, 

1. Maden Yasa Tasarısı T.B.M.M. tarafından 
4.6.1985 tarihinde kabul edilerek 3213 numarayı al
mış ve Maden Kanunu olarak 15.6.1985 tarihli 18785 
sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe gir
miştir. 

2. Üretilen kömürlerin maliyet fiyatı; işletme ve 
hakim giderleri, personel giderleri, elektrik ve sair ya
kacak giderleri, amortismanlar, nakliye giderleri ve 
varsa alınan kredilerin faizleri ve sair masraflardan 
teşekkül etmektedir. Her kömür ocağının özelliğine 
göre maliyet fiyatları değiştiği gibi, gider unsurları
nın toplam maliyet içerisindeki payları da değişmek
tedir. 

Bu itibarla 8 250 liraya malolduğu ifade edilen 
kömürün nerede üretildiği ve hangi ocağa ait oldu
ğu belirtilmediğinden bu konuda cevap vermek müm
kün değildir. 

3. İstanbul İlindeki kömür sahalarıyla ilgili ola
rak verilen ruhsatlara ait liste ilişikte sunulmaktadır. 
Ancak, gerek mülga 6309 sayılı, gerekse yürürlükte
ki 3213 sayılı Maden Kanununda Bakanlığımız mu
hatabı olarak saha sahibi gösterildiğinden, bu saha
lardan hangilerinin rödevans mukabili taşeronlara 
verildiği konusu Bakanlığımızın görev ve sorumluluğu 
dışında kalmaktadır. 

4., 'Mülga 6309 sayılı Maden Kanununun 83 ün
cü maddesi gereğince Bafcanhğımııza gıöınıdıerilıeın ay* 
lılk ve yıllık cetvellere dayanılarak toplanan en son 
i'statiütikî bilgiler 1984 yılına alt olup; buna göre Îs
taribul ili dahilinde bulunan kömür sahalarındaki 
toplam üretim 1 693 113 ton, satış miktarı ise top
lam 1 676 541 ton dolayındadır, Kömür fiyatları
nın her il ve bağlı birümierinde değişik olması nede
niyle bu kömürün piyasa değeni net olarak bilinme-
meöctedlir. . 

İşletime ruhsatı sahiplerinin bağlı oldukları Vergi 
Daireleri ve Hesap Numaraları bildariimediğii için, 
bunların Devlete ödedikleri vergi mMarlarının bil-
dÜrilmesinin, geniş bir araştırma ve çalışmayı icap 
öttüreceği İMaİye ve Gümrük Bakanlığından öğrenil-
rnişitir. Bu mâdenle, bu konudaki bilgilerin adı geçen 
Bakanlıktan sorulması geretomekitedir. 

'5. Madlen Kanununa göre, madien sahaları için 
gerek arama ruhsatı, gereklse işleltme ruhsatı veril' 
hmeden önce Taran-Orman ve Köyişlefi Bakanlığın
dan izin alınmaktadır. Adı geçen Bakanlık bu izni 
veriıiken ağaçların kesrillmösi ve korunması konusun
da gerekli şartları tayin etmekte, ruhsat sahifeindien 
'bu şartlara uyulmasını istemekte ve denetimini yap
maktadır,, 

6. 6309 sayılı mülga ve 3213 sayılı meri Maden 
kanunlarında maden sahası ruhsatlarının ne şekilde 
ve hangi şartlarda hÜlkühıJdlen düşecekleri belirtilmiş
tir. 

Öiflgileriofcıe arz ederim. 
Sudu Türel 

>Bakan 

İstanbul İli Dahilindeki Ruhsatlı ve İsterimle Talepli Maden Kömürü' Sahalar* 

Ruhlsat sahibi 

Alkpınaır İmt. Liinyit îşll Omilted 
Şirketi 
Kutman Ticaret Şirketi 
Kadir ÖKTEN 
Yen'ilköy İşi. Tic. Utd. Şti, 
M a - K d İMad. ve Kbm. A Ş , 
M a - K o İMad. ve -Kota.. A.Ş, 
M a - K ö İMad. ve Klom. A.Ş.j 
Uygunlar . Mald. ve Tic. Limited 
Şiıketöl -
Sabri AKÜN, 
Sabri AKIN 

Ruhsat No. 

m. 
m. 
İR. 

' İR, 
İR. 
AR. 
WLa 

UR, 
m. 
İR. 

79 
144 
777 
7<Î2 
60 

723 
123 

'58 
102 
€60 

Ruhsatın 
verildiği tarih 

4.9.1946 
29.4.1954 
21.4.1977 

4.2.1976 
9.8.1978 

14.8.1975 
11.8.1964 

8:5,1979 
2.6.1964 

13.9.1974 

Süresi 

45 Yİ 
60 Yıl 
10 Yıl 
10 Yıl! 
10 Yul 
10 Yıl! 
10 Y i 

10 Yıli 
10 Yıl 
10 Yıli 

(Tec.)! 

KTec.); 
<Tec.); 
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Ruhsatın 
Ruhsat sahibi Ruhsat No. verildiği tarih . Süresi 

Kadftr AKÇEUÎKİ 
Talkım BAYRAIMKAYA 
Yer Mad. Sad. Tic. İM* Şti. 
Kut Mad. A.Ş. 
üslkulmıru Köy Köim. IgfC. 
Nurtten TOPLUTEPE 
A. Fetöıi EKMEKÇİOĞIJU 
Sabri AKIN 
Eryıtaazlar Mad. Ltd. Şti. 
Hayri GENÇ 
Hayri GENÇ 
Eryimazlar Mad. Utid̂  Şti.: 
Salbpi AKIN 
Salbr* AKIN 
Sülün Koç. Mad. îşl. Tic Şti. 
Kut Mad. A.Ş. 
Küt Mad. A.Ş. 
Kut Mad. A.Ş. 
Hayrettin KAFADAR 
Allüyüz - ATALAY Kardeşler 
Hayri ÖĞELEN 
BaÜkam Mad. Ltd. Ştü, 
Güler BALGATLIOĞLU 
Güler BALGATLIOĞLU 
Muhammet ATALAY 
A. Fethi EKMEKÇİOĞLU 
Küt Mad. IM. Şti, 
Esan ECZACIBAŞI 
Has Na)k. Mad. înşt. Tic A.Ş., 

ÎR, 
ÎR. 
(ÎR. 
ÜRj 
Sicil -
Sicil -

• Sicil * 
ISfcalI t 
Sicil -
Sicü i 
Sicil -
IPRT.-
Sicifl i 
ıPRT.̂  
Sicil -
Sicil -
Sicil -
PRT.^ 
Sicil i 
PRT.-
PRT.-
Sicil -
tr, -
fr. -
ar. -
ir. -
dr, •• 
rr. -
rr. -

366 
824 
842 

1048 
2083 
1583 
1639 
2270 
2272 
1381 
910 

1088 
2202 
574 

1689 
2036 
2153 
1846 
2084 
2746 
1093 
1639 

11331 
11667 
13409 
12861 
13074 
13918 
13099 

26.3,1985 
12.10.1976 
12.1.1977 
23.2.1981 
9.12.1967 
4.4.1967 

26.7.1965 
2.7.1976 

29.5.1978 
4.1.1955 

26.5.1955 
17.10.1971 
3.1L1967 
13.4.1972 
25.3.1985 
8.10.1976 
1.6,1977 

16.2.1968 
12.8.1975 
4.4.1979 
4.7.1968 

21.3.1979 
14.3.1979 
13.7.1981 
3.4.1980 

29.6.1983 
İLİ 1.1983 
30.10.1984 

10 
10 
10 
10 

Jşletm 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

Yi 
Yıl 
YıJİ 
Yıl 

e talepli 
# 
» 
» 
» 
* 
»; 
> 
» 
* 
> 
> 
» 
» 
» 
> 
> 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
» 

. 3, Nülkleer silahların ülkemizde bulunduğu id
diaları her ne kadar bakanlığınızca gerçek dışı ola
rak gösterilmekte ise de, özellikle ABD kaynakü 
halberlerinde çokça ve ısrarlı yayılmıasındak'i amaç 
ned!ir?ı 

4. Türkiye kayıtsız şartsız AIBD istemi doğrul -
tuşunda nükleer savaş içinde yer alacak mıdır? Hü
kümetinizin politikası savaşı engellemekten daha çok 
ülkeyi üs haline getirme şeklinde midir? 

5. Ekonomik modelinizdeki çarpıklığı gidermek 
için gerekli dış yaridımı alabilmek amacı ile ABD ile 
ortak savunma üslerinde uçaklarla taşınan nükleer 
başlıklı bomıba bulundurması, yeni güçlü dinleme 
'istasyonları kurulması gibi ülkeyi savaşta ilk hedef 
olabilecek duruma getirdiğiniz iddia edilmektedir, 
bunu nasıl açi'klayablirsiniz? 
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16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
Türkiye'deki havaalanlarından bazılarının nükleer 
silah üssü olarak kullanıldığı iddiasına ilişkin sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı ce
vabı (7/686) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Dışişleri Bakanı Sayın Va

hit Halefoğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

O. Fikri Sağlar 
İçel 

İl. Türkiye'nin nülkleer politikası nedir? 
2, ABD ile yaptığınız ortak savunma anlaşma

ları gereği, ülkemizde nükleer başlıklı füze bulun
makta mıdır? 
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6. Türkiye'ddki nükleer .silahlar statüsünün B-52 
'bomibardıman uçakların, Penslhimg II ve Cruise fü-
zdlerinin statüsüne eşit olduğu ve Es'k'işehir, Müritet, 
Eılha'k ve Bali'kesir havaalanlarının üs olara'k kuPla-
nıfldığı doğru mudur? Burada 300'ü uçaklar tara
fından taşınan 500 atam ba'şhğı olduğu gerçek 
midir?; 

7. Dışiişleri sözcüsü Yalım Eraılp'in «Bu konu
dan halberimiz' yok» diye vefdiği beyanları devlet 
ciddiyetine uymakta mıdır? Bu olay devlet sırrı 
mıdır? 

TC 
Dışişleri Bakanlığı1 

Sayı : MGNA-I/3100,-A,/<85/Af9K.-6328 
Konu :«İçel MilildtJvdkillli Sayın 

D. Fikri Sağlar'ın yönelttiği sorular 
14 Ekim 1985 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îliği : TBMM Genel Sefcrdterilıiğinin 25 Eylül 1985 

tarihli ve Kanunlar Kararlar D. Bşk. 7/686 43'8'6/17006 
Isayılı yazısı. 

'İçel Milletvekili Sayın Durmuş H'kri Sağlar'ın, Tür
kiye'deki nükleer silahlar ilelilfö'iliolaralk tarafımdan ya
zılı şdkilde cevaplandırılmasını istediği sorulara iliş-
kin izahat aşağıda maruzdur : 

1J Sorunun Gevalbı : NATO, münhasıran savun
ma amacına yönelik bir örigütlt'ür. İttifakın • savunma 
politikası, Varşova Paktının çok üstün korovans-iyo-
nel ve nükleer imlkân ve kalbiıliyöUleri karşısında evve
la caydırıcılık »sağlamayı, caydırıcılığın sağlanarnam'a-
sı ve bir saldırı vuku bulması halinde topraklarımı
zın savunulmasını öngörmektedir. NATO strateji'si-
ne göre, gerek caydrıcılik gerek savunma için İtti
fakın elinde yeterli düzeyde konvansiyon el ve be
lirli miktarda nükleer güçler bulunması ica'betmek-
tedir.. 

iNATO'nun ;bu stratejisi inin ittifakın değişik böl
gelerinde ve ülkelerinde ne şdkilde uygulamaya ko
nulacağı, tabiatıyla, her bölgenin ve ülkenin kendi
ne mahsus özellikleri ve şartları da gözönüne alı
narak, bütün müttefik ülkelerin 'katiMı'kları yetkili 
NATO origanlannda sap'tanmışftır. 

Dolayısıyla, Türkiye'nin, savunma politikası ve 
'bunun bir unsuru olarak düşünülmesi gereken nük
leer poll'Mkası, NATO'nun caydırıcılık ve savunma 
stratejisi çerçevesinde ülkemizin kendisine özgü 
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koşulları da göz önünde bulundurularak milletimizin 
varlığını, bağımsızlığını ve ülkemizin toprak bütünlü
ğünü korumaya yöneliktir. 

2 ve 3 üncü soruların cevapları : Konunun millî 
güvenliğimiz bakımından arz ettiği hassasiyet dola
yısıyla, bu hususta ayrıntılı açıklama yapılamayacağı 
takdir'edilecektir. Dış kaynaklı olarak yayınlanan ger
çek dışı haber ve yorumlar hakkında gerektiğinde 
Bakanlığımızca açıklama yapıldığı malumlarıdır. 

4 üncü sorunun cevabı : Kesinlikle hayır. 
5inci sorunun cevabı : Atlantik İttifakına katılı

şından beri Türkiye'nin ABD ile sürdürmüş olduğu 
savunma işbirliği, tamamiyle NATO amaçlarına yö
neliktir ve kolektif savunma sistemi çerçevesinde 
Türkiye'nin güvenliğine katkı sağlamak gayesiyle ger
çekleştirilmiştir. önceki Cumhuriyet Hükümetleri gibi 
Hükümetimiz de, ABD ile NATO içinde yaptığımız 
işbirliğinin, caydırıcılığı kuvvetlendirmek suretiyle 
bir savaş çıkması ihtimalini azalttığı kanaatindedir. 

6 ncı sorunun cevabı : 2 ve 3 üncü sorulara veri
len cevabın aynıdır. 

7 nci sorunun cevabı : Dışişleri Sözcüsü Yalım 
Eralp'ın bu konuda kendisine yöneltilen sorulara ver
diği cevapları içeren iki gazete kesiti ekte sunulmuş
tur. Görüleceği üzere adı geçen, «Bu konudan ha
berimiz yok» şeklinde bir beyanda bulunmamıştır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

CUMHURİYET 
İddia : 
Türkiye'de 500 nükleer başlık var, ABD füzeleri 

teyakkuza geçirildi. 
Nükleer yığınak : 
luuia gcrçcjCıcre dayanmıyor. 
Dışişleri Bakanlığının açıklaması : 
Dış Haberler Servisi : Amerikan Associated Press 

Haber Ajansı Washington kaynaklı dünkü haberinde, 
Türkiye ile askerî bağlarını sıklaştıran ABD'nin, Tür
kiye'deki nükleer güçlerini de Amerika'daki karadan 
atılan füzeler ve B - 52 bombardıman uçakları gibi, 
teyakkuz durumuna getirdiğini ve nükleer hazırlık po
litikasındaki bu değişikliğin son iki yılda oluştuğunu 
bildirdi. AP, ABD'de bugün çıkacak olan Atom Bi
limcilerinin Bülteni (Bulletin of the Atomic Scientists) 
adlı dergide nükleer uzmanlardan William M. AR-
KIN'ın yazısına dayandırdığı haberinde Türkiye'deki 

444 — 



T. B. M. M. B : 16 15 . 10 . 1985 O : 1 

Amerikan nükleer silahlarının «saldırgan biçimde bü
yüme dönemi» rrde olduğunu ve ABD'nin Sovyetler'e 
karşı baskıyı artırmak için Türkiye'yi «istekli ve gü
venilir bir ortak» olarak gördüğünü belirtti. 

Öte yandan, AP'nin haberiyle ilgili olarak Ankara 
bürosunun sorusunu yanıtlayan Dışişleri Bakanlığı 
Sözcüsü Yalım Eralp, aynen şunları söyledi : 

«Yazıyı ve söz konusu yazıyı özetleyen AP'nin 
haberini görmemiş olmakla birlikte, belirtilen unsur
lara bakarak, yazının gerçeklere dayanmadığı anlaşıl
maktadır. 

Türkiye'nin nükleer politikasında bir değişiklik 
yoktur.» 
; Amerikan AP Ajansının Washington kaynaklı 

dünkü haberi aynen şöyle : 

«Türkiye ile askerî bağları, genelde sıklaşan ABD' 
nin bu ülkedeki nükleer güçlerini Amerika'daki ka
radan atılan füzeler ve B - 52 bombardıman uçakları 
gibi, teyakkuz durumuna geçirdiği belirtildi. «Bulletin 
of the Atomic Scientists» adlı dergide bu konuda çı
kan yazısında William M. Arkın, ABD'nin nükleer 
hazırlık politikasındaki değişikliğin son iki yılda mey
dana geldiğini bildirdi. 

Politika Çalışmaları Enstitüsünde araştırmacı olan 
Wüliam Arkın bu iddiasına kaynak olarak ekim 
1983'te çıkan «Cephane Bülteni» adlı dergiyi gösterdi. 
Bu dergi Avrupa'daki Amerikan Hava Kuvvetleri 
Karargâhı tarafından çıkarılıyor. 

Politika Çalışmaları Enstitüsü, Başkan Reagan'la 
Pentagon'un (Savunma Bakanlığı) politikacılarını ço-, 
ğu zaman eleştiren, liberal ve merkezi Washington'da 
bulunan bir kuruluş. 

«Cephane Bülteni» dergisine göre, ABD'nin Tür
kiye'deki nükleer silahları «hızlı bir gelişme aşama
sında» buluyor. Dört destek birliği ise aktif olarak 
teyakkuz durumunda. 

Birlikler, savaşta Türk Hava Kuvvetleri tarafın
dan kullanılacak olan nükleer bombaları koruyorlar. 

William Arkın'a göre ABD Türkiye'yi «Sovyetler 
Birliği'ne baskıyı artırmak için istekli ve güvenilir bir 
ortak» olarak görüyor. 

Arkın şöyle devam ediyor : 

«Amerikan hükümetinde ve NATO içinde savaş 
planları ve stratejisi en önemli sorunlar. Hükümetin 
dışında ise bir nükleer savaşı engellemek için «nükleer 
silahları ilk kullanmayı reddetme» konusunda açıkla
ma yapılmasına ilişkin öneriler tekrar dikkatleri top

lamaya başladı. Türkiye'de şimdiye dek gözlerden ve 
akıllardan uzak tutulan nükleer operasyon ve nükleer 
yığınağa artık aynı dikkati yöneltmek gerekir.» 

Politika Çalışmaları Enstitüsünün Nükleer Silah
lar Araştırma Projesinin Başkanı olan William Arkın, 
daha önce de Amerikan silahlan konusunda yaptığı 
açıklamalarda Pentagon'u tedirgin etmişti. Arkın, ha
ziran ayında çıkan «Nükleer Savaş Alanları» adlı ki
tabı da kaleme alanlar arasında bulunuyor. 

Pentagon, Arkın'ın son yazısı konusunda bir açık
lama yapmayı reddetti. 

500 Savaş Başlığı : 
Arkın'ın yazısına göre ABD'nin Türkiye'de 500 

nükleer savaş başlığı var. Bunların 300'ü uçaklardan 
atılacak bomba şeklinde. Yazıda nükleer bombaların 
dört havaalanında bulundurulduğu belirtiliyor. Bu ha-
haalanları, Mürted, Erhak, Eskişehir ve Balıkesir'de-
ler. 

Arkın'a göre,- «Türkiye'de teyakkuz durumu» şu 
anlama geliyor : Havaalanlarındaki uçaklar barış za
manında nükleer bomba yüklü olup, Sovyetler Birli-
ği'ndeki hedefleri vurmaya hazır durumdalar. Böyle
ce bu uçaklar Avrupa'daki Amerikan Cruise ve Pers-
hing - 2 füzeleri ile ABD'deki karadan atılan füze
lerle aynı durumda oluyorlar. 

Arkın'a göre, ABD'nin İncirlik üssündeki faali
yetleri iki ülke arasındaki 1980 tarihli Savunma İşbir
liği Anlaşmasının imzalanmasından sonra önemli ölçü
de arttı. Üsteki uçak sayısı da 18'den 36'ya çıktı. 

William, Arkın, geleneksel olarak Türkiye'deki 
nükleer silahların bu ülkenin NATO görevlerine 
dayanılarak haklı gösterildiğini belirtiyor. Ancak ya
zara göre teyakkuz durumundaki değişikliğin nedeni, 
Türkiye'nin «Ortadoğu'da askerî operasyonlar için bir 
de üs olma konumundan kaynaklanıyor. 

Arkın, Türkiye'nin NATO'nun Güney kanadının 
savunmasında çok önemli rol oynadığını belirttikten 
sonra, ancak bu ülkenin Sovyetler Birliği ile Ortadoğu 
ve Afrika arasındaki en kısa yolları da denetim al
tında tuttuğuna dikkati çekiyor. 

Arkın, yazısında şöyle diyor : «Türkiye'nin Orta
doğu'daki ABD planlarına dahil edilmesi, gerçi Türk
ler açısından çok hassas bir konudur. Ama askerî 
planlamacılar, Sovyetler Birliği ile çıkacak bir sava
şın sadece NATO sınırları içinde kalmayacağının da 
bilincindedirler.» 

Öte yandan Ankara'da, konuyla ilgili çevrelerde 
Türkiye'de uçaklar tarafından atılan nükleer başlık
lar dışında ayrı bir sınıf oluşturan ve top bataryaları 
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ile atılan nükleer başlıkların yenilenmekte olduğu, 
ancak bu yenilemenin «yükümlülükleri aynı düzeyde 
idame ettirecek aktiflikte düzenlemelerden ibaret ol
duğu» bildirildi. 

Sağlanan bilgilere göre, Türk ve Amerikan ma
kamları arasında Türkiye'deki 1960'lı yıllardan kalan 
demode olmuş Honest John tipi nükleer bataryaların 
sökülerek bunların 203 mm'lik Howitzerlerle değişti
rilmesi konusunda anlaşmaya varılmış bulunuyor. 

Buraya kadar olan bilgiler Türk makamlarınca 
da doğrulanıyor. Aynı şekilde Türk Hava Kuvvetle
rinin elinde nükleer bomba atabilecek şekilde dona
tılmış F - 4 ve F - 104 tipi uçaklar bulunduğu, bun
ların sayısının 70 dolayında olduğu da yine Türk ma
kamlarınca doğrulanan bilgiler. Ancak, AP'nin habe
rinde konu edilen bu uçakların teyakkuzun geçiril
diği, dolayısıyla barış zamanı statülerinde değişiklik 
yapıldığı yolundaki iddia tam olarak açıklık kazan
madı. 

HÜRGÜN 
OERATJP : TÜRKIİYETJE NÜKLEER BAŞLIK 

OLDUĞU BÎLÎNÎR... 

ANKARA, (Hürgün) - Türl%e\îe dört hava üs
sünde hava kuvveMerindeki 'savaş uçakları tarafından 
atüalbilecek «yeteri kadar» nükleer başlık bulundu
ğu saptandı. Bu arada Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü 
Yalım EralpMe TürkiyeMe nükleer başlık olduğunun 
Mindiğirii, ancak 'NATO ülkelerin'in bu konuyu «var
dır ya da yoktur» diye teyit etmediklerini söyledi. 
ABD. Büyükelçiliği yetkilileriyise konuyla ilgili bir açık
lama yapmak durumunda olmadıklarını söylemekle 
yekindiler. 

Blilgisiine başvurduğumuz Dışişleri Bakanlığı Söz-
cülsü Yalum Eralp NATO ülkelerindeki nükleer baş
lıkların hangi ülkelere yerleştirildiğinin bilindiğini 
'belirterek şunları söyledi :" 

«'NATO ülkelerinde esaslı bir sistem vardır. O 
da şu : Nükleer konularda teyid etmezler, vardır ya 
da yoktur da demezler. Bilin'ir. Bizde de Vardır. An
cak bunlar iki yılda artmıştı. «Upgrade» edilmiştir 
gibi hikâyeler yanlış.» 

iEralp, «Nükleer başIlMar Honest Johnların dı
şında başka ısilalhlar mı?» sorusuna da «Haberlerdeki 
unsurları araştırıyorum daha. Araştırma 'bitmeden bir 

şey söylemek doğru değil. Ancak halberin ük unsur
larına baktığımızda halberin yanlış olduğu anlaşılı
yor. ıDoğru olmadığı, gerçeklere dayanmadığı anlaşı
lıyor» karşılığını verdi. 

ABD Büyükelçiliği yetkilileri ise konuyla ilgili bir 
açıklama yapmak durumunda olmadıklarını söyle
mekle yetindiler. 

(Kendisiyle görüştüğümüz bir emddi hava genera-
liyle Hürgün muhabiri arasındaki söyleşi ise özetle 
şöyle : 

«Türkiye'de 500 başlık varmış. Bunların 300 ta
nesi uçaklara her an- konulalbileoek yani teyakkuz 
durumunda bulunduruluyormuş?» 

— Doğru. Sayısını bilmem ama dört üss'ümüzde 
'taktik alanda kullanılacak nükleer silah var Türkiye' 
de. Bunu (herkes bilir. 

«iBunlar, bildiğimiz Honest Jolın Füzeleri mi?» 
— Değil... Uçaktan atılan... 
«(Sayısı biinmemekle birlikte var olduğunu söy-

lüyonsunuz» 
— O kadar olaibilir. 500 demişler ama bilmem. 

Sayıları SOÖ'dür. .500ldür onu bilmem. Ama yeteri 
kadar var. Taktik alanda kullanılacak, 

«'Bunlar hanıgi uçaklara monte edilebilecek du
rumda?» 

— Şu anda elimizde bulunan uçaklardan atıla
bilir. F-4\m de atılır 1-104 S'den de atılır. 

«Yani haberde doğruluk payı var diyorsunuz?» 
— Doğruluk payı değil, doğrudur diyorum. Bu 

yalnız NATO amaçları ile kullanılan bir silahtır. 
NATO amaçlan ile olunca bil'iyorsunuz, bizim millî 
hedeflerimiz arasında ve millî maksatlarımız için 
kullanılması mümkün değildir.... 

«iBunlar Türk Hava KuvveMeri'nin elinde mi?» 
— Türk Hava Kuvvetlerinin kontrolunda. Kul

lanımı müşterek konttioîdadır yalnız. 
«Bu nükleer silahlar Türkiye'de olduğuna göre, 

komuta da Türkler'de midir?» 
— BVet. 
«Bunu başka ülkeler de bilirler mi?» 
— Haber doğru ama bilinmeyen bir haber de

ğil. Bunu Sovyetler de bilr. 
Bu arada Türkiye'de bulunan Nükleer başlıklı si

lahların niteliklerinin çok gizli tutulduğu ve bu sü-
lahların bazı «kod» isimleriyle anıldığı da öğrenildik 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

16 NCI BİRLEŞİM 

15 . 10 . 1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — tzmlir M'üfetvdkffi RJüştti Şardağ'ın,. Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük (binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

2. — Manâsa MitetveUdü Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışma yapılan gerilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

3. — Bitlis Mliltetîvefldli Fatik Tanmcıoğ'lu'nun, 
Tülketiiütyi Koruma Kanun Tasarısına iliişkin Barba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

4. — Konya Mıldfcvelk'li Salbri Irmak'm, yabancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişiklin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

5. — Hatay MiidtlvdkiLi İhsan Gürbuz'ün, Suudi 
AralbMan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı İddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

6. — İzmir MMelJvekiifli Rüşftü Şardağ'ın, Türkî-
yelde düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

7. — lzım!ir M'ffiötJveMi Rüşttü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarrufla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

8. — fcamliır MÜİetvekiI Rü$tü Şardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

9. — fcarriir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hüküme
timizin İran - Irak savaşıma sona erdirümesiyle ilgili 
girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/400) 

10. — Diyarbakır Milleftlvelk'Ii Mıahmuld Altuma-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

ilâ. — Diyarbakır MlM©tveikli!l!i Malhmuid Ailtuna-
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi (6/403) 

12. — Adana MMelövefküHi Metlin Üsit)üneıl%ı, FÜsıko-
bdrtlffik'in yer fıstığı üretiiciıeııine olan borcuna ilişMn 
Sanayi ve Ticaret Balkıaınınıdan sözlü soru önergesa 
(6/404) 

13. — tzmtk Milfoüvdklli Rü̂ tfü Şardağ'ın, Iran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

14. — Hatay Milletvekili Terfik BMal'ıkı, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'h vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

15. — Hatay MMdttvekÜlü Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/409) 

16. — İstanbul MMeflvekifli SaibDt Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

17. — tstöadbul MMöüvelkJii SaJb'ft Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

18. — İstanbul MlMetövelkMi Safot Baltumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi 
(6/413) 



19. — Adana Milletvekili Cüneyt Oanıver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

21. — Aidana Milletvekili Cüneyt Canverln, Suudi 
Arabistan Hükümetlin iri Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Balkanından s&dü soru önengesli (6/424) 

22. — İstanbul Milletvekili Salbit ©atumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

23. — Eskişehir Milletvekili 'Münir Sevincin, hü
küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
İlişkin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

24. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına İlişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/43'2) 

27. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

28. — Îstanlbul Milletvekili Hüseyin Avni Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Mafomud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

30. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
OBmriıtyet Müdürlüğünde gözailltına alman bazı kişilere 
ilÜışMn İçiş'terii Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

31. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
İlinde Ibazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözKi soru önergesi (6/44Ö) 
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32. — Hatay Milletvekili Tevfik IBilaTin, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor - Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir. Narin'in, 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş söz
leşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/443) 

34. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayerln, 
İzmir - Güaellbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişlkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, asga-
ırî ücrete ilişlkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Kadlir Narinin, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

38. — Aydın Milletivekili Ertuğrul Gökgün'ün,* 
Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/449) 

39. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcanln, Te
kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
im, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 
haberlerine ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/452) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir (Narinin, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

42. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin, 
Çorum'daki Turban Otelinin orduevi olarak devre
dileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/454) 

43. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin, 
Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 



44. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/456) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kur'an kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/457) 

46/— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/458) 

47. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine iliş
kin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/459) 

48. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 
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