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TUTANAK DERGİSİ 

18 inci Birleşim 

17.10.1985 Perşembe 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZBTt 

II. — TOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SONULLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

Sayfa 

500 

501 

501 

501 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu' 
nun, Birleşmiş Milletllerin 40 inci Genel Ku
rul toplantısına katıldığı stüre içerisinde yap
tığı temas ve çalışmaları hakkında (gündem 
dışı açuMamaisı ve aynı konuda ANAP Gruhuı 
adıma Sivas ıMMlöÖvekili Ahmet Turan Soğan-
cıağlu, MIDP Grulbu adına BMis Milletvekili 
Kâımran İnan ve HP Grubu adına Ankara 
MMetJvefcli Halil İbrahim Karal'ıh konuş
maları 501:510 

2. — Sinop MıltetvekiM H. Barış Çan'ın, 
Giresun İli, Şebinkarahisar Uçesiride mey
dana gelen işkence olayları ile ilgili gündem 
dışı 'konuşması ve • tçiışderi Bakanı Yıldıran 
Aklbulult'un cevalbı 510:514 

3. — tamir Milletvekili Vural Arıkan'ın, 
'büyüyen fonların hulkukî dtaftisü konusunda 
gündem dışı konuşması 514:515 

B) Çeşitli işler 

C) Tezkereler ve Önergeler 

Sayfa 
515 

1. — Halen 'başkanlık dûlvanâarını «tuttu
ramayan komisyonların Ihanıgi ıgün ve saaltte 
topIanacaMaırma daıir Başkanlık duyurusu 515 

515 

1." — Erzurum Milletvekili Salbahaıttin 
Araş, İstanbul Milletvekili Reşit tlker, Kah
ramanmaraş MMeHvekÜli Rıfat Bayazıt, Af
yon 'Milletvekili Metin Balıfoey, Sivas 'Mil-
lelivekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Ba
lıkesir Mffidtivefcili Fenni Mimyeli'nin, Tür
kiye Büytüfc Millet Meclisi İçtüzüğü Tekifi 
ve Çorum Milletvekili illhısan Tambuş'un Tür-
fciye Büyük Millet Meclisi lç*üziü|ğ)ü Teklifi
nin igeri verilmesine dair Anayasa Komisyo
nu Başkanlığı teskeresi (2/191, 2/203) 515:516 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 516 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 516 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıöğ-
lu'öun, Tüketiciyi Koruma Kamın Tasarı
sına ilişkin Barbakandan dozdu sorusu ve Sa
nayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral* 
m cevalbı (6/383) 51&I18 
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Sayfa 
2. — Konya Milletvekili Salbri Irmak'ın, 

yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan 
demece ilişlkin Başbakandan siözüü çoru. öner
gesi (6/395) 518 

3. — İzmir Milletvekilli Rüştü Ş/ardağ'ın, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanı
nın bazı tasarruflarına ilişlkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/398) 518 

4. —İzmir Milletvekilli Rüştü Çardağ'ın, 
Hükünıetim'izin İran - Irak savaşının sona 
erdirilmesiyle ilgili girişimlerinle ilişkin sözlü' 
sorusu ve Dışişleri Bakanı Valhit Halef oğlu* 
nun cevalbı (6/400) 519:520 

5. — Diyarbakır Milleitlvekili Malhmud 
Altunakar'ın, Devtldt Planlama Teşkilatında 
-siyasî 'kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401) 520 

6. — Diyarbakır , Milletvekili Mataıud 
Altunakar'ın, ıdış ülkelere yapılan seyalhaitle-
re ve sonuçlarına ilişlkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/403) 

7. — Adana 'Millietive'kili Metin Üaltti-
nefin, FiskidbMifc'in yer fıstığı üreticilerine 
plan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından ıSözlü soru önergesi (6/404) 

8.' — İzmir M'illeüvekili Rüştü Şardağ'ın, 
İran İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine 
faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/405) 

9. — (Hatay 'Millldtvekili Tevfik Bilaf'in, 
Suudi Aralb'istan Hükümetinin Hataylı va
tandaşlarımıza karşı itutumuna ilişkin Baş
bakandan ısözlü soru Önergesi (6/406) 

520 

520 

520 

520 

10. — Hatay 'Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmeno$lu'nun, Güney ve Güneydoğu 
Anadioludalki olaylara ilişkin sözlü sorusu ve 
İçişleri ©ikanı Yıldırım A'klbullu't'un cevabı 
(6/409) 520:522 

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Baitum-
lu/nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişlkin Başbakandan sözdü soru öner
isi-' (6/411) ' • 522 

' ',1'2. — İstanbul M'ille'tivekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 522 

Sayfa 
13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, İstanbul İli Haliç sabilerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Baş
bakandaki sözlü soru önergesi (6/413) 522:523 

14. — Adana Milleitlvekili Oüneyt Can-
ver'in, yakınları aranan bazı vatandaşların 
yurt dışına çıkışlarına talhdlt konulduğu id
diasına ilişlkin İçişleri Balkanından sözlü so
su önergesi (6/42İ2) 523 

15. — Adana Milletvekili Oüneyt Can-
ver'in, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
'İçişleri ©akanından Sözlü soru önergesi 
(6/4123) 523 

il'6. — Adana Milleitlvekili Güney/t Can-
ver'in, Suudi Aıralb'istan Hükümetinin Hatay 
doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize 
engellemesine ilişiklin Dışişleri Bakanından 
ısözlü soru önergesi (6/424) 523 

17. — İstanbul Milletvekili Salbit Baltum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım proje
lerine ilişkin Başbakandan sözffii soru önergesi 
(6/4126) 523 

18. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
Vinç'in, Ihüküm »giyen bir başkomiserin terfi 
ettirildiği iddiasına ilişkin içişleri Bakanından 
•sözlü soru önergesi (6/41218) 523 

19. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver%, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğret
menlerin ilköğretimde görev almaya zorlan
dıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) . 5 2 3 

'20. — İstanbul Milldüvekil'i Sabit Batum-
lu'nun, kamu kesiminde çalışanlara evlenme 
yardımı yapılmasına ilişlkin Başbakandan 
sözlü soru önerigesi (6/431) 523 

21. —; İstaribull Milletvekilli Sabit Ba'tum-
lu'nun, İstanbul, Ankara ve İzmir belediye
lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 523 

22. — İstanbul 'Milletvekili Sabit Ba'tum-
lu'nun, Hükümetin para politikasına ilişlkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 523:524 

23. — İstanlbul MİlilelJvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, banker ve bankerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 524 

— 498 — 
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Sayfa 
24. — Diyarbakır IMilie'lJve'kili ıMahmud 

Altunakar'ın, tütün ve sigaradan Devlet te
kelinin kaldırılacağına daiir beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/437) 524 

25. — Hatay Milıletivekİli TeVfik Bilal'in, 
Haföay Bmniydt Müdürlüğünde igözal'tma alı
nan bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi ıÇö/4139) 524 

26. — Haltay Mlleflvekili Tevfik Bilal'in, 
Hatay Hinde 'bazı vatandaşların mezhep ve 
inançları hedef allınarak tehdit edildiği iddia
sına ilişkin üçişlleri Bakanından sözlü sora 
önergesi (6/440) 524 

27. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, 
Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine son 
verilen öğretmenlere ilişkin. Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü sora 
önergesi {6/441) 524 

28. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Köy Hizmetüeri Genel Müdürlüğün
de çalışan ve Yol îş Sendikasına kayıtlı iş
çilerin tloplu iş sözleşmesinin yapılamayış ne
denime ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ı(6/443) 524 

29. <— İzmir Milletvekili Durcan Einiiır-
[ bayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruh
sat atamadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve ts-
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 524 

30. — Diyarbakır Mlletivekili Kadir Na
rincin, Sıkıyönetimi Kanununa göre soruş
turması yapılıp da göreve iadeleri istenilen 
işçi ve memurlara ilişkin Başbakandan <sözlü 
soru önergesi (6/446) 524 

"31. — Diyaribakır Milletvekili Kadir Na-
rin*in, asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü ısoru önergesi 
(6/447) 524 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinin, Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakan
dan sözlü sora önergesi(6/448) 525 

(33. -— Aydın Milötvekiii Ertuğrul Gök-
gün'ün, Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bu
cağı IBedediye IBaşkanına ilişkin sicilleri Ba
kanından Sözlü ,soru önergesi (6/449) 525 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alean' 
in, Tekirdağ İli üreticlerinin ürün bedeli 
alacaklarına ilişkin 'Başbakandan sözlü soru 
öne:(gjsi (6/451) 525 

35. — Diyaırbakır Milletvekili Kadir Na-
r rin'to, Diyarlbakır Şehir Merkezi ile Dicle 

Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/453) 525 

3i6. — Çorum MIleüveMli Ali Ayhan 
Çetindin, Corumdaki Tuıban Otelinin orduevi 
olarak devredileceği iddiasına ilişkin sözM 
sorusu ve Kütür ve Turizm' Bakanı Mehmet 
Mükerrem Taşçıoğlu'nun cevabı (6/454) 525:526 

37. — Çorum Milleltvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon 
Fabrikasına ilişkin (Barbakandan sözlü soru 
önergesi (6/455) 526 , 

38. — Çorum MiHeflvekJM Ali Ayhan Çe
tinin, Çorum Mine bağlanması düşünülen ye
ni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü sloru önergesi(6/4*56) 526 

I 39. — Edime Milleflvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kur'an kurslarına ilişkin sözlü 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ce
vabı (6/457) 526:528 

40. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü1 

«ınılf öğrencilerine sorulan din ve ahlak so
rularına ilisjkin Millî Eğitini Gençlik >ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/458) 528 

41. — Eskişehir MÜfletiveMli 'Mehmet 
Nuri Üzerin, sakat ve eski hükümMerj çalış* 
tırma yükümlülüğünü düzenleyecek üüzügiin 

j çıkantaayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sos-
I yal Güvenlik Bakanından sözlü doru öner

gesi (6/459) 528 
42. — Edirne 'Milletlvekli Tikkân Turgull! 

Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vaitandaşları-
rmzın çocuklarının Eğitim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 528 

43. — Aydın iMiMettvekili Ertuğrul GÖk-
günlün, bakanlık bünyesinde yapılan atama
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyitşleri Bâ-

[ kanından sözlü soru önergesi (6/461) 5?R 
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Sayfa 
44. —Siirt; ıMMetivekii Rıza Tekin'in, Siirt 

Mine bağlı 'bazı ilçelerin karayolu sorununa 
ffişlkkı Bayındırlık ve İskân IBakamndaın sözlü 
soru önergesi (6/4612) 528 

45. — Eskişehir Mil'leüveki'li Mehmet Nuri 
Ozel'in, marangozlara tanınan kapasite bel
gesi uygulamasının kaildırıllış nedenime ilişkin 
Tarım Orman ve Klöyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/463) 528 

46. — ıBsfkişdhiiır Milletvekili Mehmet Nuri ' 
Üzerin, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Karabük Müessesesi İnşaalt Müdürlüğünde 
çalışan işçilerden bazılarının iş akMerinin fes
hedileceği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan SÖ2ÜÜ soru önergesi (6/465) 528:529 

47. — Kayseri Mlleltlvekilİ Mehmet 
Üner'in, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi 
ve memur alımlarında yapılan güvenlik so
ruşturmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi ((6/466) 529 

Sayfa 
48. — Balıkesir Mlletlvekili Cahit Tutum' 

un, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/467) 529 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 529 
1. — Kars IM'MefivekİH Ömer Kuşhan'ın, 

Erzurum Mi Aziziye Mahallesinde yap'tırılan 
sosyal meskenlerin Erzurum Belediyesince 
hak sahiplerine fahiş fiyatla satılacağı iddia
sına ilişkin Başbakandan sorusu ve Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail S'afa Giray'ın 
yazılı cevabı (7/606) 529:530 

12. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 1, 2 ve 3 üncü dereceli kadrolara 
atanan personele ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor (Bakanı Meliki Emiroğlu* 
nun yazılı cevabı (7/683) 530:532 

3. — Edirne Milleltvekili Türkân Turgut 
Adkan'ın, TRT Kurumu mensuplarının yurt 
dışı seyahaJtlefinie iIşMn sorusu ve Devlet Ba
lkanı A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/694) 532:533 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit 

Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati Kara'a 
ve 21 arkadaşının; uyguladığı yanlış politika ile Türk 
tarımını ve hâyvancılığinı içinden çıkılmaz bir kar
gaşa ortamına sürüklediği, Türk köylü ve çiftçisini 
perişan ettiği ve partizan tutumu ile de Bakanlık teş-
kflatınm iş yapamaz hale gelmesine neden olduğu id
dialarıyla Tafını Orman ve Köyişlerı Bakanı H. Hüs
nü Doğafi hakkında Anayasanın 99 uncu, İçtüzüğün 
107 nci maddeleri uyarınca bir gensoru açılmasına 
ilişkin önergesinin (11/2) gündeme alttııp alınmaması 
konusundaki görüşmeleri tamamlandı; yapılan açık 
oylama sonucunda gündeme alınması reddedildi. 

Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan ko
misyonların hangi gün ve saatte toplanacaklarına dair 
Bakanlıkça duyuruda bulunuldu, 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/383), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 

(6/434), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/454) 

(6/455) (6/456) ve 

Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in (6/462), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/395), 

İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın (6/398) (6/400) 
(6/405) 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/401) (6/403) (6/437) 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu* 
nun (6/409), 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in (6/443) 

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

— S§0 — 



T.B.M.M. B : 18 17.10.1985 Q : 1 

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

(6/457) (6/458) (6/460), 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 

(6/459) (6/463) (6/465), 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/466) ve 
Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/467), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 

Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in (6/406), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422) 

(6/423) (6/424) (6/429) ve 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in (6/439) (6/440) 

(6/441), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından, 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/411) 
(6/412), (6/413) (6/426) (6/431) (6/432) (6/433) sözlü 
soru önergeleri, soru sahibi görevli bulunduğundan, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/461) 
sözKi soru önergesi de mehil verildiğinden; 

Ertelendiler. 
17 Ekim 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top

lanmak üzere birleşime saat 18.38'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Kayseri 

Muzaffer Yıldırım 

Kâtip Üye 
GJresun 

Yavuz Köymen 

-*• <>•« 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KATİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Muzaffer Yıldırım (Kayseri) 

BAŞKAN Türkiye Büyük Millet Meclisinin 18 inci Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın mifllefcvekMerinkı salonda bulunduk-
laırıau yüksek sıesle Ibeüntaıelednli rica ederim. 

(Gaziantep Milletvekili A. Ata Aksu'ya kadar 
yoklama yapıldı) . . 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakam Vahit Halef'oğlu'nun, Bir

leşmiş Milletlerin 40 inci Genel Kurul toplantısına 
katıldığı süre içerisinde yaptığı temas ve çalışmaları 
hakkında gündem dışı açıklaması ve aynı konuda 
ANAP Grubu adına Sivas Milletvekili Ahmet Turan 
Soğancıoğlu, MDP "Grubu adına Bitlis Milletvekili 
Kâmran İnan ve HP Grubu adına Ankara Milletve
kili Halil İbrahim Koral'in konuşmaları 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma talepleri var; 
ıiUk konuşma, (Sayın Dışişleri Balkanı Vahit Halefoğhı' 
numduf. 

ISayuı Dışişleri iBakanı, 24 Eylül - 10 (Ekim 1985 
tardihlerıi anasında katıldığı IBMeşmiş iMiffieıtier 40 in
ci Genel Kurul toplantısı ve bu süre içerisinde yap-
ftığı ikili görüşmeler hakkında Genel (Kurulla bilgi ve-
recekıbii'. 
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©uyurun Sayın Bakan. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALBFOĞLU — 

Sayın (Başkam, değerli milletvekili arkadaşlarımı; IBıir-
Heşmoış Milletlerin 40 inci Geneli Kuırul çalışmaları ve
silesiyle gitmiş olduğum New Yoırkta yaptığım temas 
ve çalışmalar hakkında yüce heyetimize bilgi vermek 
üzere huzurunuzda bulunuyorum, 

iBiıûeşmlş Milletlerin kuruluşunun 40 inci yıldö-
«Ümü dünyanın beli başlı siyasî ve ekonomik ımese-
Merımra gözden geçirilmesi için uygun bir fırsat ya-
ıraitmıştır, 

GeneıI Kurulda yaptığım konuşmada, Türkiye' 
rain, başlıca miletlerara&ı meseleler karşısındaki tutu
munu açıklamak imkânını buldum; Türk dış politi
kasının, Büyük 'Atatürk tarafından tespit edilen te
mel ilkölerinıin, 'bölgede ve dünyada barış ve güven
liğin korunması esaslarıma dayandığını belintltıim ve 
hükümetimizin, bütün miletleraıra&ı meselelerin diya
log ve müzakere yoluyla çözümltenımesi gereğine özel 
bir önem verdiğini vurguladım; mümkün olan as
garî düzeyde ve istikrarlı bir askerî dengenin tesisi
nin barışı güçlendireceği görüşünde olduğumu ve si
lahsızlanma çalışmalarının bu atmaca yönelik olarak 
yürütülmesinıi temenni ettiğimizi söyledim; Amerika 
Birleşik, Devletleri ve Sovyet liderleri arasında önü
müzdeki ay yapılacak görüşmenin umut yarattığına 
işaret eittim, 

Genel Kurul konuşmamda, insan hakları ve te-
rnıel hürriyetler üzerinde durdum. iBu çerçevede, Tür
kiye'min, apaıntheid politikasına kesinlikle karşı oldu
ğunu belirterek, ülkemizin, ırkçı Güney Afrika hükü
metiyle başından beri siyasî ve iktisadî ilişki kurma
dığımı hatırlattım ve Birleşmiş (Milletler Namibya 
Konseyinin kurucu üyesi olan Türkiye'nin, Namibya 
halkının meşru ve haklı mücadelesini desteklediğini 
ifade ettim. 

(Terörizmle mücadele için milletlerarası işbirliği
nin zaruretine değindikten sonra, geçen yıldan bu 
yana meydana gelen kitlesel insan hakları ihlallerine 
temas ederek, zorla isim değiştirilmesi, millî azınlık
ların miHetlerarast antlaşmalarla tanınmış olan dinî 
ve kültürel haklarınım emgelenımesi, bunların yurt 
dışına göç etme arzularına manii olunması gibi yay
ığım baskılarım ve insan hakları ihlallerinin vuku bul
duğumu söyledim ve bu uygulamaların, çağdaş top
lumların temel ölçülerine aykırı düştüğünü vurgula
dım. 

Sayın milletvekilleri, bu sözlerle, kastettiğim ül
kenin Bulgaristan olduğunu, başta bu ülkenin temsil-
ciıleni olımak üzere, genel kurulda anliaımaıyan kal
mamıştır. Esasen, New - York'ta yaptığıım bütün 
temaslar sırasında, Bulgaıriisitan Türklerinin maruz 
kaldıkları baskıları önemle belirttim; bu konuda ha
zırlamış olduğum ayrıntılı bir notu bütün muhatap
larıma tevdi ettim. 

Ayrıca, islam ülkeleri dışişleri bakanlarının 9 
Ekimde New - Yıork'ta yaptıkları koordinasyon top
lantısında, bu konudaki gerçekleri ve görüşlerimizi 
en açık dile ifade ettim. Zaman darlığı nedeniyle, bu 
koordinasyon toplantısında pek az üye konuşabili
yor. Bu sefer söz alan başlıca ülkelerden Pakistan, 
Bangıladaş ve Malezya'nın Dışişleri Bakanları ve 
Oman'ın Daimî Temsilcisi, Bulgaristan Türklerine 
yapılan baskıları açıkça deştirdiler. 

İMi temas&aomda bu konuyu açtığımda, muha
taplarım büyük anlayış gösterdiller; Bulgaristan'ım tu
tumunu tasvip etmediklerini ifade ettiler. Bulgaristan'a 
yakınlığıyla bilinen bir ülkenin dışişleri bakanı bile, 
belki alt kademenin, (Bulgar Hükümet yetkililerime 
yanıltıcı-bilgi "vermiş olabileceğini ileri sürmekle ye-
ıtimdıL Birçok dışişleri balkanı, ülkelerindeki Bulgar 
sefirlerini davet ederek, endişe ve tepkilerini belirt-
ıtiiıklerini ifade ettiler, Dostumuz olan ülkelerden bi
rinin dışişleri bakanı ise, Bulgar Türklerine yapılan 
baskılar devam ettiği müddetçe, Bulgaristan'a yüksek 
seviyeli ziyaret yapmama kararı aldıklarım açıkça 
bildirdi. 

Bütün bu temaslarım sırasında, :Büllgarisiban'ım, yap
tığı baskıları mazur göstermek için tarihî gerçekleri 
tahrif ederek, ortaya attığı iddialara itibar edene 
ırasıtlamadım. 

Türkiye, Bulgar Hükümetinin ikili diyaloga ya,-
naşmaması üzerine, bu meseleyi milletlerarası plana 
intikal ettirmek zorunda kalmıştır : Avrupa Güven
lik ve İşbirliği Konferansının geçen nisanda Ottava' 
da yapılan insan hakları toplantısına bu meseleyi getir
dik; AGÎK Nihaî Senedinin 10 uncu yıldönümü ve
silesiyle Helsinki'de düzenlenen toplantıda, Bulgar 
Türklerine yapılan baskıları anlattım; bu haftanın 
başında Sofya'da tertiplenen UNESCO toplantısın
da Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanımız 
bu konudaki hassasiyetimizi dile getirdi. Meseleyi, 
ocak ayında Fas'ta yapılacak olan İslam Konferan
sı Dışişleri Bakanları toplantısına da götüreceğiz. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; hükümeti
miz, Türk azınlığına karşı baskılarını sürdüren Bul
gar makamlarının peşini bırakacak değildir. Uygun 
olan her milletlerarası forumda ve uygun olan ölçü
de bu meseleyi dile getirmeye devam edeceğiz. Bul
garistan'ın, dünya kamuoyunun hassasiyetini de dik
kate alarak, bu meseleye müzakere yoluyla çözüm 
arama zaruretini er geç kabul edeceğine inanmak 
istiyoruz. 

New - York'taki ikili temaslarımda, diğer bir kom
şumuz olan Yunanistan'la aramızdaki ihtilaflı ko
nulardaki görüşlerimizi de ifade etme fırsatını bul
dum. 

Genel kurul konuşmamda ve Birleşmiş Milletler 
Genel Sekreteriyle görüşmemde, Kıbrıs konusunda 
Genel Sekreterin iyiniyet görevini desteklediğimizi 
belirttim; meseleye iki toplum arasında yapılacak mü
zakerelerle ve federal bir devletin oluşturulması su
retiyle çözüm bulunabileceğini söyledim; Yunanistan 
Hükümetinin tavrının, Kıbrıs meselesinin çözümü için 
engel oluşturduğunu ve bu ülkenin, iki toplum ara
sında yürütülen müzakerelerin dayandığı temel un
surları reddettiğini vurguladım. 

Değerli milletvekilleri, batılı meslektaşlarımla yap
tığım görüşmelerde, ikili ilişkilerimizin daha da ge
liştirilmesi için gerçek bir arzunun mevcut olduğu
nu memnuniyetle müşahede ettim. 
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yanan, insan haklarına saygılı, hürriyetçi devlet ida
resi fikrini benimsediğini ve demokrasiyi vazgeçilmez 
bir yaşam biçimi olarak seçtiğini görenler, bu kav
ramların arkasına saklanarak, Türkiye'yi Avrupa'dan 
uzaklaştırmak isteyenlerin oyunlarını fark etmekte
dirler. 

Değerli arkadaşlarım, AET ülkelerinin dışişleri 
bakanları ile yaptığım ikili görüşmelerde bazı somut 
meselelere de değindim ve özellikle, AET'nin, Türki
ye'nin tekstil ürünleri ihracatına, getirdiği engelleme
lerden duyduğumuz hoşnutsuzluğu dile getirdim. Ken
dilerine, Türkiye'nin ihracatı engellenirse, Batı'dan it
hal ettiğimiz malların bedelini nasıl ödeyebileceğimi
zi, batılı firmaların da katıldığı büyük ihaleleri na
sıl finanse edebileceğimizi sordum. 

Tekstil ihracatımıza AET'nin koyduğu kısıtlama
lara karşı Türkiye'nin tepkisini, Sayın Başbakanımız 
da, eylül ayı içinde Federal Almanya ve ingiltere 
Başbakanlarına yazdığı mektuplarda belirtmiş ve bu 
meseleye bir çözüm bulunmasını istemiştir. 

Bu konuya ve genel olarak AET üe ilişkilerimiz
de mevcut olan diğer meselelere ancak siyasî düzeyde 
çözüm bulunabileceğine inanıyoruz. 

Bugün basının da ifade ettiği ve bizim de resmî 
kaynaklardan teyidini aldığımız bir habere göre, teks
til konusunda, Türk tekstil ihracatçılarıyla AET or
ganları arasında bir mutabakata varılmış bulunmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, gelişme yolundaki ülkelerin 
ihracatına sanayileşmiş ülkelerce getirilen tahditler, 
bunun doğurduğu ekonomik güçlükler ve dış borçlar 
sorunları, bu yılki Birleşmiş Milletler Genel Kuru
lunda,, üzerinde en çok durulan konular arasında yer 
almıştır. 

Yüz milyarlarca dolan bulan dış borçların geri 
ödenmesi, gelişme yolundaki ülkelerin birçoğu için 
ciddî sorunlar yaratmaktadır. Bu borçları ödeyebile
cek güce sahip olan ülkeler de, ihracat ürünlerine 
getirilen kısıtlamalar nedeniyle güç durumda bulun
maktadırlar. Bu meseleyi ben de genel kurul konuş
mamda ifade ettim; sanayileşmiş ülkelerin, gelişme 
yolundaki ülkelerden yaptıkları ithalata koydukları 
tahditlerin kaldırılması gerektiği görüşünü savundum; 
Aynı hususları ABD Dışişleri Bakanı George Shultz 
ile yaptığım ikili görüşmede de önemle vurguladım. 

ABD'nin, Türk tekstil ve demir - çelik ürünleri it
halatına getirdiği kısıtlamalar ticarî ilişkilerimizi olum
suz yönde etkiliyor; ABD ile ticaretimiz yılda yakla
şık 800 milyon dolar Türkiye aleyhine açık veriyor. 

Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Geor
ge Shultz ve Batı Avrupa'lı diğer bazı dost ülkelerin 
dışişleri bakanları, davetimiz üzerine, yakın bir ge
lecekte Türkiye'yi ziyaret edeceklerini bildirmişlerdir; 
bu arada italya Dışişleri Bakanının da bu yıl so
nundan önce ülkemizi ziyaret etmesi kuvvetle muh
temeldir. 

Batı Avrupa'lı meslektaşlarımla yaptığım görüş
melerde, ikili ilişkilerimizdeki müspet gelişmelerin, 
Türkiye-AET ilişkilerine niçin henüz yansımadığını 
sordum; aynı soruyu AET Dış ilişkiler Komiseri De 
Clerq'e de yönelttim. 

Edindiğim izlenim şudur: Türkiye - AET ilişki
lerinin canlandırılması yolunda, birçok dost ülkede 
samimî arzu mevcuttur. AET'nin önde gelen bazı 
üyelerinin dışişleri bakanları, bakanlar düzeyinde ya
pılacak ilk gayri resmî istişare toplantısında, Türkiye 
ile ilişkiler konusunu ele alacaklarını bana ifade et
tiler. 

AET ile ilişkilerimizin canlandırılmasını engellemek 
isteyenlerin kimler olduğunu teşhis etmek zor değildir. 
Türkiye'nin, Atatürk'ün tesis ettiği millî iradeye da- , 
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ABD ile ticaret dengesi bu kadar aleyhte olan na
dir ülkelerden biri Türkiye'dir. Bunun başlıca sebe
bi, Türkiye'nin tekstil ve demir - çelik ihracatının 
kısıtlanmasıdır. 

Bu hususları, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri 
Bakanına etraflıca ahlattım. Bana, ABD yönetiminin, 
ticarette serbestlikten yana olduğunu ve bunun için 
mücadele verdiklerini söyledi. Kendisine, iki ülke ara
sındaki ilişkilerin sadece savunma alanını değil, eko
nomi, ticaret, bilim, teknik ve bankacılık gibi saha
ları da içeren geniş bir zemine oturtulması lüzumuna 
inandığımızı ifade ettim. Bu hususta bizimle mutabık 
olduğunu söyledi. 

Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması konu
suna da değindik. 

Türk - Amerikan Savunma ve Ekonomik işbirliği 
Anlaşmasının, ABD Kongresinde, Ermeni tasarıları, 
Kıbrıs sorunu, Türkiye ve Yunanistan'a yapılacak 
yardımlar arasında 7/10 oranı gibi unsurlarla irtibat-
landırılması ve bu konuların her yıl askerî yardımın 
görüşüldüğü sekiz, dokuz ay süresince, basında ve 
kamuoyunda doğurduğu hassasiyet, Türkiye ile ABD 
arasındaki ilişkiler üzerinde müspet tesir bırakmamak
tadır. Biz, iki dost ve müttefik ülke arasındaki iliş
kilerin, karşılıklı menfaatlere dayanan, geniş ve sağ
lıklı bir zemine oturtulmasını istiyoruz. Bunun için, 
yakında başlayacak müzakerelerin neticesinde, bu ya
bancı unsurların savunma işbirliğimizi etkilemesini 
önleyecek bir sistemin oluşturulmasını arzu ediyo
ruz. Bu konudaki görüşlerimizi Amerika Birleşik Dev
letleri Dışişleri Bakam Shultz'a ayrıntılı olarak izah 
ettim, iki ülke arasında yapılacak üst düzeydeki te
maslarda bütün bu hususların dostluk ve işbirliği zih
niyeti ile ele alınacağına inanıyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Birleşmiş 
Milletler Genel Kurulundaki konuşmamda, İran -
Irak Savaşı ve Orta Doğu'daki gelişmeler üzerinde 
ayrıntılı olarak durdum ve görüşlerimizi anlattım. Her 
ikisi de dostumuz ve komşumuz olan İran ile Irak 
arasındaki savaşın sona erdirilmesi amacı ile, Türki
ye'nin, ikili düzeyde ve îslam Barış Komitesi çerçeve
sinde sarf ettiği çabalara değindim ve savaş esirleri
nin teatisi gibi insancıl konularda Türkiye'nin sarf 
ettiği gayretlerden söz ettim. New - York'ta bulundu
ğumuz sırada, Orta Doğu'da esasen gergin olan du
ruma yeni ve olumsuz bir boyut daha eklendi; İsrail, 
dostumuz Tunus'un hükümranlığını ihlal ederek, bu 
ülkedeki Filistin Kurtuluş örgütü Merkezini bomba
ladı. Bu olay üzerine Güvenlik Konseyi olağanüstü 

bir toplantı yaptı. Bu toplantıda, konsey üyelerinden 
sonra ilk sözü alarak, İsrail'in saldırısını şiddetle kı
nadığımızı söyledim. Bu saldırının, Orta Doğu soru
nuna barışçı bir çözüm bulmak için sarf edilen gay
retlerle tam bir çelişki teşkil -ettiğini ifade ettim. Bu 
vesileyle, Ürdün ile Filistin Kurtuluş örgütünün bir
likte yürüttükleri girişimin, kaçırılmaması gereken bir 
fırsat teşkil ettiğini kaydettim. Gerek Genel Kurul
da, gerek Güvenlik Konseyinde, Orta Doğu'daki ge
lişmelerle ilgili olarak ifade ettiğimiz görüşler geniş 
tasvip gördü. 

İsrail'in Tunus'a saldırısı üzerine, İsrail Dışişleri 
Bakanı ile tespit edilmiş olan randevumu iptal et
tim. Esasen, kendisiyle görüşseydim, Türkiye'nin, 
Orta Doğu konusundaki görüşlerini, bu arada özellik
le Filistinlilerin meşru haklarının korunması gerek
tiğine inandığımızı açıkça ifade edecektim. 

Bölge ülkeleri ve diğer İslam ülkeleri dışişleri 
bakanları ile yaptığım konuşmalar da çok verimli ol
du. Türkiye'nin öteden beri izlediği, Müslüman ülke
lerin her biriyle iyi ilişki sürdürme ve aralarındaki 
ihtilaflara karışmama politikası, meyvelerini vermek
tedir. Türkiye, bu ülkelerin her biriyle, karşılıklı iti
mada dayanan, samimî diyalog kurabilen nadir ül
kelerden biridir. New - York'taki temaslarım sırasın
da bu ülkelerin dışişleri bakanlarının kendi açıların
dan Orta Doğu meselelerini nasıl gördüklerini müşa
hede etmek, bizim için kapsamlı bir değerlendirme 
yapma imkânı yaratmıştır. Ayrıca, daha önce yaptığı
mız ayrıntılı hazırlık çalışmaları sayesinde, bütün bu 
ülkelerle mevcut bellibaşlı konularımızı da ele alma 
fırsatı doğmuştur. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süreniz dolmak üze
redir efendim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 
(Devamla) — Başüstüne efendim. 

Güney komşumuz Suriye'nin Dışişleri Bakanı ile 
yaptığım görüşmede, bu ülkenin, Türkiye ile mev
cut bazı meseleleri çözümleme; dostluk ve iyi kom
şuluk ilişkileri geilştirme arzusu içinde olduğu inti
baını edindim, özellikle, Türkiye'nin sınır güvenliği 
konusunda gösterdiği hassasiyeti, anlamış görünüyor
lar. Ticareti geliştirmek istiyorlar... Suriye ile dışiş
leri müsteşarları düzeyinde bu yıl başlattığımız te
masları, yakın bir gelecekte siyasî düzeydeki ziyaret
lerle sürdürme ihtimali kuvvetlidir. , 

Suudî Arabistan Başbakan Yardımcısı ve Savun
ma Bakanı Prens Sultan ile yaptığımız görüşmede, bu 
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dost ülkenin, özellikle savunma sanayii alanında so
mut işbirliğini gerçekleştirme arzusunda olduğunu gör
düm. 

Mısır, Libya ve Ürdün Dışişleri Bakanları, Lüb
nan'daki gelişmeler hakkında dikkat çekici görüşler 
ileri sürdüler. 

Libya, bizimle, özellikle tarım alanında işbirliğini 
geliştirmek istiyor. Cezayir Dışişleri Bakanı, Türk 
müteahhitlik firmalarının Cezayir'deki yatırımlara ve 
özellikle konut inşaatı sahasına daha geniş biçimde 
katılmalarını istediklerini bildirdi. 

Sayın- Başkan, değerli milletvekilleri; New - York' 
ta 4Q&< yakın ülkenin dışişleri bakanları, Birleşmiş 
Milletler ve İslam Konferansı Genel Sekreterleri ve 
AET Dış İlişkiler Komiseri ile yaptığım görüşmele
rin ayrıntılarını huzurunuzda ifade etmeye vakit mü
sait değildir; ancak, bütün bu görüşmelerin bizim için 
yararlı olduğunu belirtmek istiyorum. 

Mensubu bulunduğum Batı camiasında, Türkiye' 
nin demokrasi yolunda ilerleyişi takdirle karşılan
maktadır. Türkiye hakkında yanlış bilgilere dayana
rak hatalı değerlendirme yapanların pek küçük bir 
azınlık olduğunu gördük. Batılı dostlarımız, Türkiye 
ile her alandaki bağlarını güçlendirmeyi arzuladıkla
rını ifade ediyorlar. Bunun bir işareti oian, yüksek 
düzeydeki karşılıklı ziyaretler artarak devam edecek
tir. Bölge ülkeleri nezdinde Türkiye'nin itibarı ve et
kinliği artmaktadır. Uzakdoğu ile son yıllarda geliş
tirdiğimiz ilişkiler ümit verici bir seyir izlemektedir. 
Doğu Avrupa, ile ilişkilerimizde özellikle ekonomik ve 
ticari sahada kaydettiğimiz gelişmeler memnuniyet 
vericidir. 

Türkiye'nin, Yunanistan ve Bulgaristan'la, mevcut 
sorunlarının ve Kıbrıs meselesinin müzakere yoluyla 
çözüme kavuşturulması fikrini benimsemesi, dostları
mız tarafından müspet şekilde değerlendirilmektedir. 
New York'ta yaptığım temaslar bu yoldaki intihala
rımıza kuvvet kazandırmıştır. 

Bu vesileyle yüce heyetinizi saygı ile selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Efendim, Sayın Dışişleri Bakanının konuşması üze

rine, gropları adına söz istemleri var; istem sırasına 
göre söz vereceğim. 

Anavatan Grubu adına Sivas Milletvekili Sayın 
Ahmet Turan Soğancıoğlu; buyurun efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın Soğancıoğlu, konuşma süreniz 10 dakikadır 
efendim. 

• . ' — fi 

| ANAP GRUBU ADINA AHMET TURAN SO
ĞANCIOĞLU (Sivas) — Teşekkür ederim Sayın Baş
kan. 

j Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; Sa-
I yın Dışişleri Bakanımızın Birleşmiş Milletlerdeki te-
I mas ve çalışmaları hakkında verdiği bilgileri ilgiyle 
I ve memnuniyetle dinledik. 

Türkiye'nin, hükümet düzeyinde olsun, parlamen
terler düzeyinde olsun, yaptığı dış temaslar arttıkça, 
Türkiye'nin gerçekleri dünyada daha iyi anlaşılmak
tadır. Türkiye, bölgesinde örnek bir ülke olma yo
lundadır. 

Coğrafî ve stratejik mevkimiz, tarihî tecrübemiz, 
I ekonomik alanda ulaştığımız seviye -ve uyguladığımız. 

liberal ekonomik politika, bütün bölge ülkeleri ta-
I rafından dikkatle değerlendirilmektedir. 

Yakın zamana kadar münasebetlerimizde durgun
luğun hâkim olduğu Mısır'la ilişkilerimizde, Başkan 
Mübarek'in, memleketimizi ziyaretinden sonra mem
nunluk verici bir canlanma oldu. Başbakanımızın, Ce-

I zayir'i ziyareti de, bu kardeş ülkeyle ilişkilerimizde 
yeni ufuklar açtı. Şimdi, Sayın Dışişleri Bakanımn 
izahatından, güney komşumuz Suriye ile de münase
betlerimizin gelişme yolunda olduğunu memnuniyet
le öğrendik. 

i Türkiye ile dost olmak bütün bölge ülkelerinin 
I menfaatinedir. Türkiye, topraklarının komşu ülkeler 

aleyhine kullanılmasına izin vermemektedir ve kom
şularından da aynı dikkati beklemektedir. 

Türkiye Batı camiasının mensubudur. Son yıllar
da Batıda, Türkiye aleyhinde yürütülen faaliyetler, 

I artık eskisi gibi müessir olmuyor; bir hayli mesafe 
aldığımız, bir gerçektir, önyargısız olarak Türkiye'ye 
gelen Batılı dostlarımız,'müspet intibalarla ayrılıyor
lar; Batili devlet adamları, Türkiye'nin demokrasi yo
lunda kat ettiği mesafeden övgü ile söz ediyorlar. 

Buna rağmen, Avrupa Ekonomik Topluluğunun, 
I Türkiye ile ilişkileri canlandırma yolunda hâlâ adım 
I atmaması, hatta tam tersine, her yıl Türkiye'nin ih

racatına yeni engeller getirmesi ibret vericidir. Yani, 
biz onlardan dokuma makinelerini alacağız; ama 

I onlar, bu makinelerle bizim imal ettiğimiz malları 
f ithal etmekte güçlük çıkaracaklar; ortaklık anlaşma-
I sında öngörülen Karma Parlamento Komisyonunu 

ve Ortaklık Konseyini işletmeyecekler!.. 

[ AET yetkilileri, Türkiye'ye karşı izledikleri bu tu-
I tumun sebeplerini izah etmek zorundadırlar. Hükü-
I metimiz bu konunun üzerine kararlılıkla gitmeye de-. 
[ vara etmelidir. 
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Amerika Birleşik Devletlerinin de, tekstil ve de
mir - çelik ihracatımıza koyduğu kısıtlamaları kal
dırmasını bekliyoruz. Amerikan mevzuatına göre, bir 
ülkenin bir malının Amerika Birleşik Devletlerine ih
racatındaki artış yılda yüzde 30'u geçemezmiş. Yani, 
Hong Kong Amerika Birleşik Devletlerine geçen yıl 
3 milyar dolarlık tekstil ürünü satmışsa, bu yıl 1 mil
yar dolarlık artışla 4 milyar dolarlık ihracat yapabi
lir; ama Türkiye, geçen yıl 100 milyon dolarlık teks
til ürünü satmışsa, bu yıl 135 milyon dolarlık tekstil 
ürünü satamaz!.. Bu uygulamanın hakkaniyete ve 
adalete uymadığı açıktır. 

Sayın milletvekilleri, Bulgaristan Türkleri konu
sunda hükümetin milletlerarası camiada sarf ettiği 
gayretleri takdirle karşılıyoruz ye destekliyoruz. Türk 
Milleti, Bulgaristan'daki soydaşlarının haklarını ara
makta son derece kararlıdır. Ancak, Türkiye'de insan 
hakları sözkonusu olunca, yeri göğü inleten bazı çev
relerin, 1,5 milyon Bulgar Türk'ünün isminin zorla 
değiştirilmesi, camilerinin ve okullarının kapatılması, 
buna direnenlerden yüzlercesinin öldürülmesi veya ya
ralanması, -binlercesinin temerküz kampına gönderil
mesi karşısında tepki göstermeyip, suskunluk içinde 
kalmaları ibret vericidir. «Çifte ölçü, çifte standart» 
uygulamasına cevaz vermeyen sahaların başında, in
san hakları gelir. Bulgar Türklerinin uğradığı zulüm 
karşısında ağzını açmayanların, Türkiye'de veya baş
ka bir ülkede insan haklarının ihlal edildiği iddiasıyla 
ortaya çıkmaya hakları yoktur. 

Yunanistan meselesine gelince : Başbakan Papan-
dreu'nun her gün yeni bir bahane bularak Türkiye 
ile gerginlik politikasını sürdürmek istemesi, ancak 
Yunanistan'a zarar verir. Hükümetimizin, Başbakan 
Papandreu'nun tahriklerine kapılmayan politikasını 
isabetli buluyoruz. 

Yunanistan Hükümeti Kıbrıs meselesinin de çö
zümünü istemediğini her vesileyle ortaya koymakta
dır. Huzurunuzda açıkça ifade ediyorum ki, Başba
kan Papandreu ne derse desin, Türkiye, Kıbrıs'taki 
soydaşlarının can ve mal güvenliğini korumaktan hiç
bir zaman vazgeçmeyecektir. Kıbrıs'ta, Türkiye'nin 
ikili ve fiilî garantisini ihtiva etmeyen hiçbir çözü
mün gerçekleşmesi mümkün değildir. 

Türkiye, Ege'de de hak ve menfaatlerinden hiçbir 
şekilde vazgeçemez. Hükümetimizin Ege ve Kıbrıs ko
nularında izlediği kararlı tutumu tamamen destekli
yoruz. 

Bu duygularla hepinizi saygılarla selamlarım. 
(ANAP ve HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Soğancıoğlu. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Bitlis 

Milletvekili Sayın Kâmran inan; buyurun efendim. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın inan, konuşma süreniz 10 dakikadır efen
dim. 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Teşekkür ederim Sayın iBaşkanım. 

Sayın [Başkan, değerli müejtjvekileri; Sayın Dış
işleri Bakanımıza. New-York Birleşmiş Milletler 
Genel Kurul itioplantılan ve ıhu vesileyle yaptıkları 
ikil temaslar konusunda yüksek Meclise verdikleri 
bilgiler için (teşekkür ekleriz. 

Hükümetin, memnuniyetle karşıladığımız bu tat
bikatım her seferimde vesile ittihaz ederek söz al
mayı 'doğru bulmuyoruz ve !buınun, hülkÜimefti yıprat
ma vesilesi haine gelmesine de karşıyız. Bu zihni-
yejtle söz almış bulunuyoruz. 

Ben bir iki noktaya (temas etmek isterim; birin
cisi, Türkiye Büyük (Millet Meclisli adına bir nokta
dır: BMeşlmiilş (Milletler Türküye tatbikatında, Birleş
miş Milletler Genel Kurularına katılan heyet içeri
sinde parlamenterler dalma bulunur; (geçmiş dönem
de Ibu şerefi kazanmış bir arkadaşınız olarak bunu 
belrtömek isteriim. İki yıldan (beri bu tatbikat dur-
dürutouışltur. Türkiye demokratik döneme döndükten 
sonra, bilhassa yeni paritoentasunun, dünya âlemi
ne ve en geniş bir forum içerisindeki kulise götü
rülmesi gerekirken, bunun esirgenmiş olmasından do
layı üzünltMeriımi ifade etmek Meriim. Her ne ka
dar, bu vesileyle Paırlamentolararası Birlik Heyeti
mizden 5 (kişilik bir sayın parlamento grubu New 
Yıark'a gitmişse de, ıbunun, teşekkül eden heyet çer
çevesinde, Türkiye (Büyük MilDelt ıMeclisi heyeti ola
rak görülmesinin, ızannederim teknik bakımdan tari
fi Hor olur. 

İkinci temas etlmek isleyeceğim nokta şudur: Sa
yın bakanımız, Bulgaristan (konusunu ikdi igörüşme-

Sayın bakanımıız çok etraflı konuları dile getirdi
ler; hepsi üzerinde durmak mümkün deği; belki ço
ğunluk doğru da değil. Ayrıca, sayın iktidar parti
sinin değerli sözcüsü yazılı metinden okuduklarına 
ıgöre, herhalde sayın bakanıimızın izahlarının metni
ni daha önce görmüşler; Ibiiizim böyle bir imtiyazı
mız yokjtu! {MDP sıralarından gülüşmeler ve alkış
lar) O bakımdan, af buyursunlar, sadece dinledikle
rimizle iktifa edeceğiz. 

— 506 — 
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ilerde nasıl dile geîtiirdikılerdni ve Türk MUeti, Dev- I 
leti ve Hükümetinin bu kbnudaki ciddiyetini ifade I 
efütiler. I 

Temenni edilirdi iki, aynı ifadeler Birleşmiş Mil- I 
letler Geneli Kumluna yapılmış olsun; bize değil I 
Sayın 'Bakan, «Genel Kurulda herkesin anlayabileceği I 
dille; fakat isim vermeden...» diye (buyurdular ve I 
Tüdriye*ye avdetlerinde de Mevizyona, basına ver- I 
dikleri beyanatta, polemik yaratimaJmak, cevap haki I 
doğurmamak için bu metodu tercih 'buyurduklarına I 
İfade ettiler, I 

Değerli dadaşlarını, tabiî, işin diplomatik yö- I 
nüne katftınm; ama 1 milyonu aşkın Türk'e her I 
türlü zulüm yapılacak, her türlü muamele reva gö- I 
itilecek, 'bunların şahsiyetine, kültürel, dinî, tarihî I 
varaklarına karşt, dünyanın gözü önünde - me- I 
zar taşlarındalki isimleri değiştirmeye kadar - bir I 
soytarnı (jenoslilt) devam edeoelk ve ben, 159 mem- I 
lekenin toplandığı Bideşmiş Mi'HeHer Genel KuruDu I 
formunda, bir cevap hakkı ve bir polemiğe sebep I 
vermemek düşüncesiyle, ıbu ihvanın sahibi çıkmaya- I 
cağım... Açıkça, bundan, Türk kamuoyu rahatsız ol- I 
muştur Sayın Bakan. Bunu size arz etmeyi, hükü- I 
mete arz etmeyi bir sadakat borcu biirim ve zanne- I 
derim, bu rahatsızlığı duyan sayın pariamenltederin I 
sayısı çok büyüktür, hepimiz dahiliz... I 

Türkiye, bunun kavgasını vermelidir; verdiğimiz I 
yerlerde • takip buyuruyorsunuz - dünya kamuoyu I 
buna bigâne kalmıyor; reaksiyonlar uyanıyor, has- I 
sasiyet ıbelküyor. Her yerde 'bu meselenin üzerine I 
gitmek tazım. İBu meseleyi Birleşmiş Milletlerde, il- I 
gli komisyonlarda ve her yerde ele almamız ve çok I 
açık ibir dille, hiç kimseden çekinmeden, bu mesele- I 
yi bütün yönlüyle incelememiz lazımdır. Meselenin, I 
aslında, hükümetçe bütün yönleriyle Türkiye Büyük I 
Millet 'Meclisline getirilip, Türk kamuoyunun, ba- I 
sininin ve parlamenftosunün hassasiyetinin harekete I 
getirilmesi lazımdır. Belgeleri hükümet tetiklik büyü- I 
ruyor, Türk basını yayınhyor, dünya basını yayıniı- I 
yor; ele alldığınız zaman, 'görüyorsunuz ki, çok acı I 
manzaralar vardır. Buna, Türk Milleti ve Devleti ola- .1 
rak, bigâne kalmamız mümkün değil. Bigâne kaimi- I 
yoruz; ama yeterli değil aksiyonumuz; aksiyonu, l 
yükselterek ıgötürmek lazımdır. Bu çerçevede, Birleş- I 
nıiş Midletlerdeki kjonuşmalanrtda, bu istrtin zikrin- I 
den, diplomatik bir kuralı sarsmamak düşüncesiyle I 
imtina edilmiş bulunmasını anladığımı; ama Tür- 1 
to'ye'de çok derin üzüntüyle karşılandığını burada I 
ifade etmeyi bir vazife bilirim. 1 

Yanlış olmasını temenni ederek bir diğer nokta
ya temas etmek isterim: Basınımızda, sayın baka
nımız için New - Yorkta tespit edilmiş baza ran
devuların, ilgililerce, şu veya bu sebepte iptal edil
diği hakkında haberler yer aldı. Bu, bizi üzdü... 

Bunun sebepleri politik mi?... Bu, Sayın Baka
nımızın bir randevusunun iptali değil; bunda Türk 
Hükümeti ve Devletine karşı bir siyasî aksiyon ha
vası görülmektedir; üstelik, birkaç memleket baka
nı ve bunların muayyen bir (b&oka mensubiyeti, bir 
nevi, dikkati çekmiştir. Böyle olmamasını temenni 
ederim; atma, bizim kaynağımız; son derece güven
diğimiz, sadece Türk basınıdır. Sanırım, bu konuda 
bir açıklık lazımdır. Burada, hükümet adına ve sa
yın bakan adına hepimiz rahatsız olmuş bulunuyo
ruz; eğer böyle bir şey olmuşsa... İnanmak istemi
yorum; ama olmuşsa, bunun üzerinde çok ciddiyet
le durmak gerekir düşüncesindeyim; siyasî değerlen-
dirmesinıi yapmak gerekir... 

Buradan, bir noktaya geleceğim. Sayın Bakanı
mız birçok mesele arasında, Ortadoğu'daki gelişme
ler, hakkında yaptıkları görüşmelere temas buyur
dular., 

Değerii mMötvdkMeri, temenni, edilir ki, Sayın Ba
kanımızın New-York'ta yaptıkları bu temasların ve 
oradaki görüşmelerin (bir yönünü Türkiye Büyük 
M ilet Meclisine getirmek lazımdır ve getirilmeli
dir. 

Son zamanlarda çok vahim olaylar oldu... Dün
yanın en masum, en barışsever devleti olan Tunus' 
un topraklanın 2 400 Ikilometre öteden bir memle
ketlin, (İsrail'in) uçakları giderek bombaladılar; 50,'yi 
a^kın insan öldü, İOO'Ü aşkın yaralı oldu. Çok va
him bir hadise... Arkasından, 400 yolcusuyla bir ge
mi kaçırıldı; son derece daha vahim bir hadise; ar
kasından, bir devletin müdahalesiyle bir sivil uçak 
kaçırıldı; bir o kadar vahim hadise... Beyrut'ta de
vam eden vahim gelişmeler içerisinde Amerikan dip
lomatı ile Sovyetler Birliği diplomatlarının da kaçı
rılıp, öldürülmesi hadisesi... 

Ortadogudaki, Türkiye'nin doğrudan doğruya 
ilgilendiği ve bizim harsımızı tehdit eden gelişmeler 
karşısında, hükümetin, elindeki geniş biligilerle Türk 
kamuoyunu ve kendi parlamentosunu aydınlatması 
gerekir düşüncesindeyim. 

iktidarın değerli sözcüsü beni affetsinler; Sayın 
Bakanımızın New Yorkta Suriye Sayın Dışişleri 
Bakanıyla yaptıkları bu görüşmeden cesaret alarak, 

- 5 1 7 -



T.B.M.M. B i 18 17.10.1985 0 : 1 

hemen, bütün memleketlerle ve ISuniye ile iliışikiderî-
mizin had safhaya geldiği gilbi neticeler çıkarmak, 
biraz fazla, Jktidarvari sözler dur. Beni affetsinler ; 
dah dün, benim memleketim ve seçim bölgemde 2 
inisan, intikam duygusuyla öldürüldü, 6 yaralı ver
dik. Bunlar nerede eğitiliyor, bunlar nerede silahlan
dırılıyor?... (MDP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkış
lar) Bunlar Suriye'de eğitiliyor, Suniye'Üe silahlan-
dinliyor... 

Şimdü Ibir taraftan* Güney Kıbrıs'ta, bir yat içe
risinde - (failleri Ibujgüne kadar tespit edilmemiş bulu
nan - 3 tan© Israifli öldürüldü diye, israil, cevap 
hakkı mülahazası ile, dünyanın en barışsever ülke
si olan ive Ibüyük saygılımız bulunan Tunus'un top-
ıraklarına tecavüz ©der, blomlbardımaın eder; diğer 
taraftan, kaçırılmış bulunan »bir germideki Ibir Ame
rikan vatandaşı öldürülmüştür diye, Amerikan Hü
kümeti, kendisinin en yakın müttefiki, işbirlikçisi, 
hatta İsrail'le anlaşması olan Mısır'ın uçağını çevir
mek cesareti ve hakkım kendisinde 'bulur; ama bizde 
bir yıl içlimde sadece silahlı kuvvetler mensupların
dan 70"© yakın, kişi ve onun 2 misli sivil öldürül
düğü halde i(verim kaynağını, bilirim) (ben susar otu
rurum: Aıman, Suriye ile rnüslteşar seviyesinde görüş
meler ,'başllatftıfc; bakan seviyeline geldik..3 Bunlar la
zım; ama yeterli değl; Türk kamuoyu bununla tat
min olmuyor, kendisini emin hissetmiyor... 

Aslında, meseleyi Ibüitüh ıbu yönleriyle bir gün 
ele alıp, burada ıbir kapalı oturumda görüşmek ve 
bütün elemanları ortaya dökerek, Türkiye Büyük Mifl-
leıt Meclisine etrafla bilgi1 vermek zamanı acaiba gel
di mi? 

Devletin güvenliği İbahis konusudur: Güneyimiz
de çok vahim gelişmeler var... Orada kalsa bile bizi 
rahasız eder; ama 'bize sıçradı; bize sıçrama şekille
rini biliyoruz ve gdıülyö!ruz..i. 

Binaenaleyh, ıbu meseleleri bir temenni olarak arz edi
yorum. Böyle, geçerken, Newyork'taki temaslar çerçe
vesi içerisinde biraz bilgi dağarcığı ile geliştirmek doğru 
değildir. Bu meselelerin çok derindne inmesi ve Türk 
parlaimentto'sunun Ibu meselle hakkında çok etraflı bil
gi sahibi kılınması, hükümetin, demokratik zarureti 
ve vazifesidir. Buradan, /tabiî - bir başka noktaya ge
çilebilir; ama geçmek istemiyorum. 

Sayın bakamımız ayın 15'inde Brüksel'dle çok 
önemli Ibir toplantıya katıldılar... 19 - 20 Kasım ta
rihilerinde Cenevre'de yapılacak Reagan - Gorbaçev 
zirvesi hakkında bir noktaya işaret edemeden geçe

meyeceğim. Amerikan Cumhurbaşkanı Reagan, bu 
zirveden önce 6 memleketle isltiışarede bulunacağını 
(beyan etüi; bunu ibiJıiyorsunuz; «Batı'nın sanayileş
miş 6 memleketi» dedi. Neden? Tercihleri öyle,., 16 
üyesi var Kuzey Aıtlanltik İttifakının; hepsimin kade
ri ıbir noktada imfüşiterefctir; ama, «6 tane» <iısdi; Fran
sız Cumhurbaşkanı reddetti; hemen arkasından» Bel-
çika ve Hollanda Dışişleri Balkan'ları ortak"'bir dek
larasyonda ve davette bulundular: «NATO"'Konseyi-
nikı toplanıp, bütünü ile istişare edilmesi lazımdır, 
Biz sadık bir üyeyiz; bizim üstümüzden geçilerek bu 
yapılamaz» dediler. 

Ben temenni eder ve beklerdim ki, böyle bir ta
lep öncelikle Türkiye'den gelsin; geümedji ama, bu 
talep muameleye konuldu. Amerika Dışişleri Baka
nı Shufltz geldi ve görüşmeler oldu... Tabiatıyla, 
NATO'yu 'bilen, İçinde çalışmış bir kimse olarak, 
bunun hepsini anlatın, demeyi hiç kimse beklemez, 
Her ne kadar anlatılmaısa da, New York Timesta 
hepsi çıkar, internationaî Herald Trlbune'de hepsi 
çıkar,! Aslında, sır, yalnız 'bizde çok defa biraz bü
yütülür ve kendi parlâmentomuza karşı büyütülür, 
Yoksa, dünyada 16 saaita dayanan sır yoktur,., 

BAŞKAN — Sayın İnan, süreniz dolmuştur efen
dim. 

KÂIMRlAN İNAN (Devamla) — Hakkınız var 
Sayın Başkan. 

Ve nitekim BBC analhatlarını verdi; ama hiç ol
mazsa, «Böyle bir toplantıya da katıldım» deseydiler 
ve parlamento, bunu sadece basından takip etmenin 
Ötesinde, satır başlarıyla bilgi sahibi olsaydı, bu, zan
nederim, kendilerinin sadakatle ve takdirle karşıladı
ğımız Meclise bilgi vermek tatbikatını tamamlamak 
bakımından çok iyi olundu. 

Yine ümit ediyorum ki, Sayın Başbakan Yardım
cımız bu arada Seul'u ve IMF'yi ihmal buyurmazlar; 
çünkü orada da, Türkiye'nin güvenliği değil; ama 
ekonomik güvenliğinin geleceği bahis konusu olmuş
tur; borçlu olan memleketler, gelişme halinde bulunan 
memleketler hakkında çok şeyler görüşülmüştür, çok 
mühim projeler getirilmiştir; bunu da, Türkiye bil
mek ister; ama Öncelikle Türkiye Büyük Millet Meç
lisi bilmek ister. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAS/KAN — Teşekkür ederim Sayın İnan. 
Halkçı Parti Grulbu adına Sayın Halil İbrahim 

; Karal; buyurun efendim. 
HıP GRtJBU ADINA HAÜİL İBRAHfMr KARAL 

(Ankara) — Sayın Başkan, değerii n#letıvekiUeri; Sa-
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yın Dışişleri Balkanının gayet iyi bir usule uyarak yüce 
Meclise bilgi vermesinden elbette çok mutluyuz, ama 
buna rağmen, bazı hususlarda tatmin olmadığımızı 
anamufhaleföt partisi grubu adına belirtmek zorunlu
luğundayım. 

Önce, bu bilgi vermelerde, gerçekten, parlamenter 
rejimlerde. tek üstünlük kaynağının parlamento ol
duğunun vurgulanması hepimizi mutlu etmektedir. 
Gönül arzu eder ki, bu türlü bilgi verme ihtiyacı, 
bu türlü hesap verme ihtiyacı yalnız dış politikada 
değil, her sahada, her bakanlık sahasında, soru sorul
madan, istenmeden yapılalbilsin. 

Ben son konuşmacı olduğum için, temas ötmek 
istediğini önemli konuların pek çoğuna daha önce 
temas edilmiş bulunuyor; ama yine de bunlardan ba
zılarını seçerek, konuşmamı fazla uzatmadan, anamu-
halefet partisi grubunun, sözcüsü olarak, üzerinde 
durmak istediğim noktalan dile getirmeye çalışaca
ğım. 

Son zamanlarda Atatürkçü diplomasi kavramını 
sık sık duymaktayız ve sayın bakanımız da pek yerinde 
olarak bu kavramı biraz evvel dile getirdi; ancak, bu 
seyahat sırasında - belki basana yanlış yansıtılmış ola
cağım tahmin ederek - bir Osmanlı diplomasisi ile 
ilgisi de vurgulandı. Bunun, sayın bakanımıza ait bir 
beyanat mı, yoksa başka bir husus mu olduğunu 
henüz tespit edemedim. 

Şunu da hemen arz edeyim ki, sayın bakanımızın 
konuşacağını ancak birkaç dakika evvel işitebildik ve 
kendilerine gerek gördüğümüz takdirde cevap verebi
leceğimizi de bir iki dakika evvel tespit edebildik. 

Osmanlı diplomasisi ile Atatürkçü diplomasiyi yan-
yana koymak mümkün değildir. Osmanlı diplomasisi, 
bir düvel-i muazzama, aşağılık kompleksinin, aşağılık 
duygusunun diplomasisidir. (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

Cumhuriyetçi diplomasi... 
İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Tümüyle mi efen

dim? Bütün 600 seneyi mi kastediyorsunuz? 
HALÎ ÎBRAHtM KARAL (Devamla) — Evet, 

düvel-i muazzama dendiği zaman... 
ÎSMAÎL DAYI (Balıkesir) — Dünyâya hâldin ol

duğu zamanı da mı kastediyorsunuz? (HP sıralarından 
gürültüler) 

^BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendini. 
HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Efen

dim, eğer Çok dikkatli dinlemişse bu arkadaşlarımız, 
Osmanlı diplomasisinin, Batıya, ne zaman «düvel-i 
muazzama» diyeceğini tarih bilgileriyle çıkarmaları 
gerekir, 
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İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Hükmettiği devir
ler?.. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Ayrıca 
zikretmeye gerek yok. 

Ataltürkçü diplomaside, cumhuriyetçi diplomaside, 
aşağılık kompleksi yoktur; cumhuriyetçi diplomaside 
ideolojik saplantı da yoktur, hiçbir kimseye bir saplan
tımız, bir borcumuz, bir faturamız yoktur; geniş, 
akılcı, faydacı, yalnız Türk Milletinin, yalnız Türk 
halkının çıkarlarını düşünen bir diplomasi söz ko
nusudur. Onun için, bu kavramsal yöne değinmeden 
geçemedim; ancak, dediğim gibi, bu hususta daha 
fazla araştırma yapacağız, daha fazla üzerinde dura
cağız. • -

Değinilecek başka sorunlar da var; benden önce 
'konuşan değerli arkadaşlarım değindiler; Bulgar me
selesi var, Rogers meselesi var... 

Şunu arz etmek isterim ki, bir NATO komutam 
çıkıyor, diyor ki, «Türkiye yem olabilirdi, şu olma
saydı, bu olmasaydı...» 

Değerli hariciyemizin ilgili daireleri, buna, hak 
ettikleri cevabı da vermişlerdir. Bu bile, biraz evvel 
söylediğim hususu teyit eden küçük bir noktadır; ama 
noktanın, olayın kendisi küçük değildir, muhtevası 
küçük değildir. 

'Bilirsiniz, bugünkü diplomaside, bugünkü stratejide, 
küçük devletlerin kaderi, büyük nükleer devletlerin 
şemsiyelerinin altında çarpışma gibi gösterilmiştir; bu
nun birinci şartı da, güvenilirliktir, îngüizcede «Cre-
dibiİ'i'ty» dedikleri bir kavram vardır ki, eğer siz müt
tefikinize, o büyük müttefike güvenirseniz ancak, diğer 
stratejiler, diğer diplomasiler, diğer taktikler yürür. 
Bir NATO komutanı, Türkiye'nin savunmasından so
rumlu bir NATO komutanı, «yem» kavramı ile ko
nuşamaz. Bu da, bizim nasıl bir diplomatik muhatap 
olduğumuzu gösterir. 

©aşka çok sorunlar var; Amerikan ilişkileriyle il
gili pek çok sorun var; sayın bakanımız, bu konuda 
bazı temaslarda bulunduklarına değindiler. Amerika' 
mn çok eskimiş 'bir hikâyesi vardır: Yürütme organı, 
«Ben çok Türk dostuyum; fakat ne yapayım, yasama 
organı müsaade etmiyor. Onun için, ona sormam la
zım; o, başka türlü düşünüyor. Bizde kuvvetler ay
rılığı var; o sebeple, biz böyle istemek mecburiyetin
deyiz. Sen, derdind, git Kongreye anlat» der, bunu 
sık sık ima ederler. Ben, sık sık Amerikan diplomat
larına şuhu sorarım: «Bu türlü mantığı başka bir 
devlete de kullanmakta mısınız?» derim. 

Böyle bir şey yoktur sayın milletvekilleri. (HP sı-
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falarından alkışlar) Bu, ancak Türkiye gibi bir iki 
devlete kullanılmaktadır; kuvvetler ayrılığı bunu da 
'gerektirmez. 

Daha birçok notlarım var; fakat daha önce konu
şulduğu için onların üzerinde durmayacağım, Ameri
kan - Türk ilişkilerinde çok ciddî sorunlarımız var
dır; belki de siyasî tarihimizde, diplomasi tarihimiz
de ilk defa böyle ciddî sorunlarla karşı karşıyayız. 
Sayın bakanın, bu seyahatlerinden sonra pek çok 
önemli sorunlara değinmesini şükranla karşılıyoruz;. 
ama yine de yeterli bulmuyorum. Bunlardan, mesela 
Bulgaristan sorunu var. Bulgaristan sorununda, Tür
kiye aleyhine Avrupanın kaynadığı bir zamanda, Bul
garistan'daki Türk azınlığını korumak ve Türk azın
lığına yapılan ezityetieri dile getirmek için harekete 
geçiş, Türkiye'den olmamıştır, Batıdan gelmiştir. öy
le bir fırsat doğmuştur ki, Batıyı bütün uluslararası 
örgütleriyle, kamuoyuyla, gücüyle, anitrtkominizmi 
ile ve her şeyi ile seferber etmek mümkün iken, ha
riciyemiz bu büyük tarihî fırsatı kaçırmıştır. Biraz 
evvel Sayın tnan'ın temas ettiği gibi, böylesine ol
gunlaşmış bir dünya kamuoyu önünde, Birleşmiş Mil
letlerde bunu açıkça bile konuşamamışıZdır. 

Başka sorunlar da var... Son günlerde benim dik
katimi çeken başka bir sorun oldu, bunun seyahatle 
hiçbir ilgisi yok; ama Türk diplomasisinden bahsedi
yorum. Türkiye'deki kordiplomatik ile hariciyemiz 
arasında çok nahoş bir olay cereyan etti. Hariciyemiz 
bunda son derece haklı idi; gerekli cevabı vermiş ve 
gereğini de yapmıştır, bunu söylemeyi vazife sayı
yorum; ama, şu cürete balkın, bunlar olabiliyor,.. Bu 
konuya başka bir vesile ile ayrıca değineceğiz. 

Arkadaşlarımın temas ettiği noktalara değinmek 
işitemiyorum. Tunus olayları vardır, diğer olaylar 
vardır... Diplomasimiz, bütün bu olaylarda son derece 
pasif, son derece sathi bazı temaslardan öteye geçme
miştir. 

Sayın arkadaşlarım, şimdi geleceğim, düvel-i muaz-
zamaya. Türkiye yeni bk devlet değildir; Türkiye, en 
azın'dan ,1 000 sene diplomatik birikimi olan bir dev-, 
lettir. Böyle bir devletin hariciyesinden büyük diplo-
nraısiler ve büyük politikalar çıkmasını bekliyoruz. 
(HP ve MIDP sıralarından «IBravo» sesleri, alkışlar) 
Söylemek istediğimiz budur. Onun için, sayın bakanı
mızın yüce parlamentoya son derece saygılı olarak 
ihdas ettiği - bir ara bunlar kesilmişti - verdiği bilgile
ri - tabirimi mazur görsünler - böyle tasvirî seyahat 
konuşmaları şeklinde değil - ben buraya notumu al
mışım - fonksiyonel veyahut da problematik dediğimiz 

sorunların üzerinde duran konuşmalarını, izahlarını 
ve bilgilerini beklemekteyiz; parlamentomuz, buna 
açtır. Çünkü, Türkiye'de iç politika meseleleri tar
tışılmaktadır; ama dış politika meseleleri tartışılma-
maktadır; öyle bir döneme gelmişiz ki, dış politika, 
bürokrasilerden bürokrasilere, hariciyelerden hariciye
lere bir diplomasi olmaktan, arWk, çoktan çıkmıştır. 
parlamentolar işin içine girmiştir, kamuoyları işin 
içine girmiştir, milletler işin içine girmiştir, milletten 
millete diplomasiler vardır... Böyle bir devirde, 
artık, seyahatnameler, seyahat tasvirleri yetmemekte
dir. 

Yüce Parlamentomuza en derin saygılarımı sunar, 
hariciyemizin, bu işaret ettiğim noktalarda daha bav 
şanlı çalışmasını camdan dilerim efendim. 

ISaygılarımla. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karai. 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALBFOĞLU — 

Sayın Başkan, konuşmalara, izin verirseniz, kısa bir 
açıklama getirmek istiyorum. 

BAŞKAN — Mümkün değil Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A, MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Bazı sorular yöneltildi Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Mümkün değil efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) —. Sorulara açıklılk getirmesi bakımından efen
dim. 

IBAŞKAN — Sataşma olmadığı için mümkün değil 
efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — Sataşma değil de, bilgi istediler efendim. 

'BAŞKAN — Tüzüğe göre mümkün değil efen
dim. 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHÎT HALBFOĞLU — 
Bazı konularda, yüce Meclise ek bilgiler sunup, sual
leri aydınlatmak istiyorum; eğer mümkünse. 

BAŞKAN — Efendim, Tüzüğümüz buna imkân 
vermiyor, onun için söz veremiyorum. 

2. — Sinop MÜletvekM |H. \Barıs €arim, Giresun 
İli, Şebinkarahisar ilçesinde \meydana )gelen işkence 
olayları Ule ilgili \giindem dışı {konuşması \ye (Jçişleri 
Bakam Yıldırım "Akbuîut'un çevabu , ' 

BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşma ta
lepleri var. 

Sinop Milletvekili Sayın Banş Can, Giresun İlinin 
Şebinkarahisar İlçesinde meydana gelen işkence olayı 
ile ilgili olarak yapmış olduğu araştırma ve inceleme 
sonuçlarını yüce Meclise arz etmek üzere söz iste
miştir. 
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Buyurun Sayın Barış Can; süreniz beş dakikadır 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Sinop)"— Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; bundan bir süre önce içinde benim de 
bulunduğum, îzmir Milletvekili Sayın Durcan Emir-
bayer, Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın ve Mer
kez Karar Yönetim Kurulu üyeleriyle birlikte, Doğu 
Karadeniz illerini kapsayan seyahatimizde bize akta
rılan ve sonunda, yerinde araştırdığımız, incelettir
diğimiz bir işkence olayını sizlere sunmak için yüce 
heyetinizin karşısında bulunmaktayım. 

Önce, olayı sizlere bütün ayrıntılarıyla anlataca
ğım, sonradan da, bunun, kendi içimde, zamanın el
verdiği ölçüde, bir irdelemesini yapacağım. 

26 Eylül 1985 Perşembe günü, başlarında Ko
miser Yüksel Ergenekon olmak üzere 8 kişilik bir 
sivil polis ekibi, Giresun Valiliğinin operasyon emrini 
getirerek, Şebinkarahisar Kaymakamına bilgi vermiş 
ve Şebinkarahisar Kaymakamı Mehmet Bayıgül, bunun 
üzerine, ilçenin Anavatan Partili Belediye Başkanı 
Mehmet Özdemir ve ilçe Tarım Sulbe Başkanı Hü
seyin Çalı'k'a haber vererek, hepsi buluşmuşlardır. 

Saat 21.001den itibaren ilçede bir operasyon yapı
lacağı bu kişilerce de bilinmek suretiyle, ilçe emniyet 
amirliği binası bir tarafa bırakılarak, ilçe dışında, 
önce kenardaki Kızılay binasına birlikte bakılmış, şeh
re yakınlığı sebebiyle beğenilmemiş, sonra da dışarı
daki köy hizmetleri binası aynı gerekçelerle atlanılmış, 
daha sonra, belediye hudutları içinde olmakla beraber, 
şehir merkezinden 5 kilometre uzaklıktaki fidanlık 
idare binası gezilmiş, burası da, operasyon ekiplerince, 
etrafı ağaçlık ve emniyet sahası dar olduğu için uygun 
bulunmamış; sonuçta, gene, merkeze 5 kilometre me
safede, çok tenha bir yerde bulunan Toprak - Su mi
safirhanesine gelinerek, burasının beğenilmesi üzerine, 
bekçiden anahtar alınmış ve bekçi gönderilerek, bina 
sorgulamaya uygun hale getirilmek üzere yataklar 
çıkarılmış, sobalar kaldırılmış ve operasyon ekibi, 
kaymakamı, belediye başkanını ve ziraat mühendisini 
saat 01.00 sıralarında göndererek, ilçede operasyona 
başlamıştır. 

Saat 03.00 sıralarında Belediye Elektrik Su Otobüs 
Müdürü ilhan Ulutekin, eski Lise Müdürü Şerif Ke
leş, Sümerbank Mağazası Şefi Ömer Vatan, Sağlık 
Memuru Ünal Tombuloğlu, Öğretmen Ruhi Tan, 
gençlerden Yaşar Menzilci, özean Al'tun ve Mehmet 
Emin Seven isimli kişiler evlerinden alınarak, göz
leri tümüyle bağlanmak suretiyle ve dövülerek Toprak-
Su binasına götürülmüşlerdir. Burada 24 saat süreyle, 

i bu kişilerin çoğunluğu, elleri arkadalarından bağlana
rak tavana asılmış, 12 voltluk cereyana tutulmuş, so-

I ğuk suya sokularak dövülmüşlerdir. 

I (Bu safhada olayı haber alan ilçe savcısı, cumhu
riyetin savcısı müdahaleye başlamış, delil istemiş; ope* 

I rasyon ekibinin süre istemini, hiçbir delil gösterilme
diğinden, reddederek, işkence görenlerle ilgilenmeye 
başlamıştır. Gözaltı süresi 24 saati geçtiğinden, işken-

I ceoiler, adı geçenleri «Giresun'a götüreceğiz» tehdi
diyle korkutmuşlar ve bir tabipten, muayene edil
meden, «İşkence yoktur» şeklinde rapor alınarak, 

I emniyet amirliğine getirilmişlerdir. Hemen emniyet 
amirliğine gelen Savcı Ahmet Gündel, adı geçenlerle 
temas kurarak, işkence görüp görmediklerini tespit 
etmiş; beş, altı saat süren münakaşalardan sonra, 
işkence ekibi, gözaltına alınma saatinden 32 saat son
ra, adı geçenleri savcının yanında serbest bırakmak 
medburiyötinde kalmıştır. Savcı ve adı geçenler bir-

I likte hemen devlet hastanesine gitmişler, 3 kişilik 
tabip heyetli tarafından işkenceler ve emareleri saptan
mıştır. Adlî zabıta bulunmadığı için, operasyon ekibi 
savcıdan kaçarak tutuklanmayı önlemişler - kaymakam 
da dahildir - ve adlî tahkikat başlamıştır. 

lîşjkence görenlerden Ruhi Tan ve Ömer Vatan, 
artan rahatsızlıkları nedenliyle Ankara Numune Has-

I tanesi Nöroloji ve Nöroşirurji kliniğine sevk edilmiş; 
I birisinin sol kolunda felç, - Sakat raporu - diğerinin 

omuzlarında nörolojik arazlar saptanmış; raporları 
verilmiş, 15 gün sonra tekrar muayeneleri kararlaş
tırılmıştır. Bugünlerde gelecekler; isteyenlerle birlikte, 
ziyarete güdebiliriz. Bütün delilleriyle, işkence olayı, 
gerek adlî malkamlarca ve geretkse mülkiye müfettiş
lerince tespit edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; bu böümde olayı, sorumlu
luğu tümüyle şahsıma ait olmak üzere size naklettim. 
Şimdi, olayın, kendi içinde bir irdelemesini yapalım. 
Adı geçen 'kişilerin bütün siyasal, ideolojik yapılarını 
tespit etmek hakkınız mahfuzdur. 

Şebinkarahisar İlçesinde 5 yılı aşkın bir süredir, 
asayişi bozan en küçük bir olay olmamıştır; Şebin
karahisar İlçesinde huzur ve sükûn son yıllarda de
vam edeıgelmekstedir ve etmiştir. Bu kişilerin kimlik
lerini, geçmişteki yapılarını, anarşik olaylara, teröre 
şu veya bu sebeple karışmış olup olmadıklarını, lüt
fen, milletvekili olarak her biriniz ayrı ayrı inceleyi
niz. Bu kişiler, yapıları itibariyle, o yörede sevilen, 
kişilikleriyle yörede saygınlık kazanmış kimselerdir, 
yapıları budur. 
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'Bir de işin diğer yanını alalım: İşkence olaylarına 
karışan Yüksel Ergenekon ve Şeref Çoban isimli 
emniyet görevlilerinlin, bundan bir süre önce görev 
yapmış oldukları Eynesil ve Bulancak ilçelerinde, 
haklarında, yine işkence olaylarından dolayı açılmış 
ve halen süregelen davaları vardır; lütfen bunu da 
inceleyiniz. 

Şimdi, hukukta bir karine vardır.,. 

BAŞKAN — Sayın Can, süreniz dolmuştur efen
dim; lütfen'toparlayın. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

... O da, olan bir şeyden, olmayan bir şeyin tah
min edilmesi esasıdır. Karine, bu işkenceci emniyet 
(görevlilerinlin şu anda Şebinkarahisar'da varlıklarıdır 
ve bunların işkenceye katılmış olduklarını gösteren en 
önemli delildir. 

Saıyın milletvekilleri, bu konuyu, Sayın Yavuz Köy-
men'le de, bir rastlantı sonucu makamında bulun
duğumuz valiye aynı bu yönüyle aktardık. Vali bey 
bize şunu söylediler: «Konu Ankara'ya intikal et
tirilmiştir; mülkiye müfettişleri geleceklerdir. Savcı 
konuya elkoymuştur; dolayısıyla benim yapacağım bir 
şey yoktur.» 

'Biz, biraz önce belirtmiş olduğumuz bu karineyi 
ortaya koyarak, «Sayın vali bir mülkî amir olarak siz, 
bu emniyet sorumlulularını huzurunuza çağırıp, ifade 
almak gereğini duymuyor musunuz?» dedik; «Hayır, 
ufak tefek incinmeler olmuştur; bunlar da olabilir, 
olası şeylerdir; bu bakımdan aldırmamak gerekir» de
diler. Valiyi uyarmamıza rağmen, vali bey bir mülkî 
amir olarak, 2 emniyet ıgörevlisini huzuruna çağırıp, 
olayın araştırmasına girmemiştir. Sayın Köymen'in 
de hazır bulunduğu valilik makamında, «iBiz, yanlış 
yere gelmişiz; oysa devletin valisine geldiğimizi san
mıştık» diyerek 'huzurlarından ayrıldık. Olay bu yö
nüyle aynen böyle geçmiştir. 

IBAŞKAN — Sayın Can, süreniz çok geçmiştir 
efendim. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum Sayın 
Başkanım. 

işkence olayı ile ilgili bant vardır, ifadeler vardır; 
isteyen, dilediği zaman, benden alıp dinleyebilir. Bu 
konuda her türlü araştırmaya cevap verecek durum
dayım, her türlü araştırmaya da açığım sayın millet
vekilleri. 

Sayın vali, «İBir yerleri hafiften incinmiştir» diyor. 
Yani şöyle bir mantık var: «Sağ kolu gitmiş; sol ko
lu yeter, idare etsin» şeklinde; ama bu vali - ki, ge-
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rektiğinlde fotoğraflarıyla da size 'belgeleyeceğim -
makamında, şapkasını şıbarasını giyerek camiye gi
debilecek kadar, laiklik ilkelerini çiğneyen, bağnaz, 
tutucu bir validir. Huzurlarınızda - İçişleri Bakanı da 
burada - ayrıca şikâyet ediyorum ve emeklilik ha
yatında da kendisini takip edeceğimi söyledim, 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen efendim, sözünüzü 
kesmek zorunda bıraktırmayın. 

H. BARIŞ CAN dDevamk) — Sayın milletve-
kileri, bu film 1, kısım 1; tekmili birden sürekli 
gelecek. 

IBu konularda mfflleltlimiz sahipsiz değildir ve 1, 
2, 3..." diye, bunları sırayla buraya, yılmadan getire
ceğiz; ama belgeleri ve sağlıklı ibilgileriySe getirece
ğiz. 

ISayısn mİleflveküleri, biz, devletin tesis edim/iş 
düzeninin yıkıllmaSına karşıyız; bunu savunan sizler 
de karşı çıkınız. Et n'için tuzlanır, niçin buzlanır? 
Kbkjmasın diye... Tuz kokar mı? 

(BAŞKAN — Sayın Can, lütfen bağlayın efen-
diımt 

(H- BARIŞ CAN (Devaml'a) — Bağlıyorum Sa
yın Başkanım., 

Tuz kokar mı? Kokmaz, değil mi? İşte, tuz ko
kuyor sayın mıitieCvekilleri; Devletin dibine dinamit 
koyuluyor... Hep birlikte sahip çıkalım. 

Yüce heyeti saygılarla selamlıyorum. (HP ve 
MİDP sıralarından alkışlar) 

IBA'ŞİKAN — Teşekkür ©derim Sayın Can. 
İÇİŞLERİ BAKANI YIUDIRİİM AKBULUT .(Er

zincan) —• Sayın (Başkan, sbz 'işitiyorum. 

IBAŞKAN — Cevap vermek üzere, Sayın Bakan 
buyurun efendim* 

İSaiyın IBakan, konuşma süreriiz 10 dakikadır efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT ,(Er-
zinean) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; biraz evvel gündem dışı ya
pılan ibir konuşmayı cevaplandırmak ve konuşma 
konusu hakkındaki Ibakanılığumıza intikal 'eden bil
gileri .sizlere akltanmak üzere h«zwrunıiizda bulunu
yorum. 

Evvela hepimizin şu kaideyi hatırlamasında fay
da vardır : Eğer Türkiye'de kanunlara aykırı bir 
davranışta, 'bulunuluyor, kanunllara karşı geliniyorsa, 
bu, evvela bizim emniyet kuvvetlerimiz tarafın
dan ve blaihara da savcılık ve adlî makamlarca ko
vuşturulur, sonuca bağlanır; fakat konu adliyeye 
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intikal ettikten sonra da, onu tesir altında bıraka
cak, somştuırmayı saptıracak mahiyette üzerinde du
rulmaz. 

Olay şudur : .1980 senesinden evvel, Türkiye Halk 
Kurtuluş Ordusu mensuplarınla ait birtakım evrak ve 
dokümanın bulunduğu bir binanın, İlçedeki Kızıüay 
cemiyetine devredilmesi üzerine, (bu evrak ve delil-
kdn ortaya çııkması, sonucu, 3 üncü Ordu Sıkıyö
netim Komutanlığınca da yapılan tahkikat ve bun
lardan elde edilen bilgiler neticesi, olayda ilgisi ol
duğu tespit edilen kişilerin bir kıısmı- ki, bunların 32 
ktişi olkluğu belirtiliyor- soruşturmaya alınmak iste-
nir ve alınır; kanunî süre dolduğunda veyahut dol
mak üzere olduğunda savcıya müracaat edilir. Sav
cı, sürenin uzatılması taldbini şu gerekçelerle red
deder ve «Bu soruşturmayı ancak Şebinkarahisar' 
da Ibuâunan güvenlik kuvvetleri yürütebilir, Giresun' 
dan gönderilmiş olan güvenlik kuvvetleri bu soruş
turmayı yapamazlar» diye süreyi uzatmaz. Bu, onun 
bileceği iştir; kanunları kendisine göre tatbik etmiş
tir (yanlış tatbik etmiştir, doğru tatbik etmiştir) sü
reyi uzatmaz ve bunun üzerine sanıMar salınır; sa-
lınırken de doktora Jıavale edilir, doktor raporu alı
nır. 

H. BARIŞ OAN (Sinop) — Hangi doktora? 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De

vamla) — Doktordan da, sanıktan -bunlar 8 kişi
dir- hiçbirisinde darp ve odbir asarına Taşlanmadığı
na . ve iş ve gücüne mani olacak herhangi bir hu
susun bulunmadığına dair rapor alınır. 

KENAN NURİ NBHROZOÖLU (Mardin) — 
Biz bu doktorları ve bu raporları biliyoruz!.. 

BtAŞJKAN — Lütfen müdahale etmeyiniz efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Bu rapor üzerine salınan sanıklar, bila-
hara, aradan uzunca 'bir müddet geçtikten sonra, 
'tekrar, savcı marifetiyle, kendilerinin de talepleri ol
maksızın, hastaneye sevk edilirler. Hastanede, o bir 
evvelki raporu veren doktor da olmak kaydıyla, 3 
kişilik bir rapor aJhmır. Bu raporda, -calibi dikkat
tir- sanıklardan bir tanesinin parmağında bir san
tim çizik olduğu belirtilir, bir diğeri için ise «Sağ 
kolda hassasiyet var» denir, bir tanesinde de, başta 
mercimek büyüklüğünde şişlikten bahsedilir... 

(H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hassasiyet, felç 
yani... 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT <JDe-
vamla) — Ve bunlar, işkence dölMeri olarak, Tür
kiye'de efkârı umuımiyeye tanıtılmak istenir. 

Ben, işkence yapanı müdafaa etrriiıyorum; yapan, 
cezasını alır... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — İsim ver... 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Ancak, bizim, üzerinde durduğumuz 
konu şudur : Biz, bu gibi davranışlarla soruşturma
ların saptırılmak istenmesine, geçmişte Türkiye'nin 
geleceğini karanlık günlere açan işlemlerde bulunan
ların cesaret almasına, önverilmesine karşıyız; yoksa, 
kim suç işlemişse, elbetteki, adliye karşısında gerekli 
cezayı alacaktır, bundan kimsenin şüphesi olmamalı
dır. Ancak, olaylar tahrif edilmemeli, bu gibi suç iş
leyenlere katiyen ve katiyen arka çrkılmamalıdır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve alkışlar) Ka
nunlarımız her şeye hâkimdir. Keyfî olarak bir kim
seyi, daha şimdiden, adliyeye geçmişken, suçlamak 
hakkım kendimizde bulamayız, kimseyi de aklaya
cak hakkı kendimizde bulamayız. Olay adliyeye inti
kal etmiştir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Bu fobiden kurtula
lım Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin lütfen. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Devamla) — Değerli milletvekilleri, bu ilk vaka de
ğildir efendim, Türkiye'de sistemli olarak yürütülme
ye başlanmış vakalardandır bunlar; bunlar, devamlı 
surette, sistematik olarak başvurulan yollardandır; 
ilk önce raporlar alınır, bilahara başka mahallerde, 
başka doktorlardan aksi raporlar alınmak suretiyle 
emniyet kuvvetlerinin karşısına çıkılır, onlar «işken
cecidir» diye itham edilir ve emniyet kuvvetlerinin 
böylece vazife yapması önlenmek istenir. Biz buna 
müsamaha etmeyeceğiz. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) Buna katiyen müsamaha etmeyece
ğiz; ama... 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz de yaptırmayaca
ğız. 

OSMAN BAHADIR (Trabzon) — Saptırıyorsu
nuz; buna hakkınız var mı? 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Ama suç işleyen varsa, biz, sizden faz
la bunun, tatbikçisiyiz; hiç şüphe etmeyiniz. Başka
larına, şuna veyahut buna karşı olmanıza, destek ol
manıza gerek yoktur. Kanunlar hâkimdir; bu kanun
ları da yürütecek adlî makamlar vardır; emniyet var
dır, bakanlıklar vardır, idare vardır, hükümet vardır... 
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Sizlerin başka türlü hareket etmesine, başka türlü 
mecralar açmasına gerek yoktur. 

Hepinizi saygı ve hürmetle selamlarım efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — tsim verdik, isim... 

Bunların hepsinin eskiden anarşik olaylara katıldığını 
kanıtlamak zorundasınız, 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, lütfen... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Mercimek büyüklü

ğünde şiş!.. 
BAŞKAN — Lütfen Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Abant'ta kendi il baş

kanlarınız söylediler. 

BAŞKAN — Sayın Barış Can, Sayın Barış Can... 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Abant'ta söylediler. 
3. — İzmir Milletvekili Vural Arıkan'in, büyüyen 

fonların hukukî statüsü konusunda gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Efendim, îzmir Milletvekili Vural 
Arıkan, büyüyen fonların hukukî statüsü hakkında 
gündem dışı söz istemiştir. 

Buyurun Sayın Arıkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Genel Sekre

ter, ne dediklerini çok iyi biliyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, biraz 

da öbür tarafı ikaz edin lütfen. 
BAŞKAN — Hepinizi ikaz ediyorum efendim; 

ihlal etmeyiniz, görüşmeleri lütfen ihlal etmeyelim. 
VURAL ARIKAN (îzmir) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Şov yapmıyoruz Sa

yın Başkan, içeriye girerken dikkat etsinler lütfen. 
ATtLLA SIN (Muş) — Sayın Başkan, kürsüye 

milletvekili çıktı, saygılı olsunlar biraz. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Bu gürültülerin 

olmasının nedeni, kanımca, Türkiye'de, bir bakan 
söylediği zaman itimat edilmiyor, bir milletvekili ko
nuştuğu zaman itimat edilmiyor; ama nasıl tutulduğu 
belli olmayan bir zabıt söylendiği zaman itimat edi
liyor. Yanlışlık buradadır arkadaşlarım. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen konunuz üze
rinde efendim.. . 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Sayın Bakan 
suç delili arıyor... 

24 Ekim 1984 günü yaptığım konuşmada, İçişleri 
Bakanlığı Müsteşarıyla, Emniyet Genel Müdürlüğü 

hakkında resmî belgelerle suç ihbarında bulundum. 
Araştırmalarını rica edeceğim. 

Şimdi, konuya geliyorum. 
AHMET YILMAZ (Giresun) — Egemen güçler 

mi?.. 
VURAL ARIKAN (Devamla) — Evet, işte bura

da... Bugünkü konumuz da, bir nevi egemen güç. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, süreniz 5 dakika 
efendim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Biliyorum efen
dim. 

Efendim, Tasarrufların Teşvikine Ait Kanunu ve 
Toplu Konut Kanununu da huzurunuzda savunmuş
tum. Bu 2 kanun, Kamu Ortaklığı Fonuyla, Toplu 
Konut Fonunu getiriyordu ve o zaman müzakereler 
şöyle cereyan etti : «Fonlar 1936'dan beri ülkemizde 
uygulanıyor. Anayasada açık bir hüküm yok; fakat 
yorumsal olarak Anayasa fonlara müsait. Fonlar, büt
çe dışında olabiliyor, bütçe içinde olabiliyor. Fonlar, 
Sayıştayın murakabesine tabi olabiliyor, muhtelif or
ganların murakabesine tabi olabiliyor» diye mutaba
kata varmış idik. 

Geçenlerde Başbakanlık Danışmanı ifade ettiler 
- memnuniyet verici bir olay - fonlarda büyük geliş
meler var ve iki gündür gazetelerde bir başka fonun 
oluşmakta olduğunu görüyoruz; bu fon, Millî Savun
ma Fonu. 

Kamu hukukunda devlet nazariyeleri okutulurken, 
devletin en belli başlı fonksiyonunun - klasik devlet 
anlayışında - millî müdafaa hizmeti olduğu söylenir; 
sosyal hukuk devletinde de, devletin en belli başlı hiz
meti, gene millî savunma hizmetidir. Binaenaleyh, ya
pılan harcama, devlet harcamasıdır. 

Fon kanununun görüşülmesi sırasında edinemedi
ğim bir bilgi vardı, şu arada tespit ettim. Anayasa 
Mahkemesinin 1972 yılında fonlara ilişkin kararında, 
«Devlet giderlerinin (yani kamu harcamalarının) mut
laka bütçeden yapılması lazım» deniyor ve bu karar 
elan geçerli; çünkü, tasarrufların teşviki ile alakalı 
kanunu Halkçı Parti Grubu Anayasa Mahkemesine 
gönderirken, kanunun 5 inci maddesindeki, harcama
ya yetki veren hükmün iptalini istememiş bulunu
yorlar. Bakınız, Anayasa Mahkemesi kararında ne 
söylüyor : «Kamu işlerinin gerektirdiği giderlerin 
devletin genel gelirleri ile karşılanması gereklidir. 

Tartışma konusu kural, belli bir fona gelir sağla
mak ereği ile konulmuştur. Böylece bu kural, bütçe 
dışı bir fondan bir kamu harcamasının yapılmasına 
yol açmaktadır. Nitekim 775 sayılı Gecekondu Kanu-
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nunun 33 üncü maddesinin ikinci ve üçüncü fıkrala
rında, bu Kanun uyarınca kurulacak fonlardan ya
pılacak giderlerin, artırma ve eksiltme ve ihalelere, 
Sayıştaya ve genel saymanlık işlerine ilişkin yasalara 
bağlı bulunmadığı, bu harcamaların kurallarının yö
netmeliklerle belirtileceği kesinlikle bildirilmiştir. Ana
yasanın 126 ncı maddesi, devletin ve kamu iktisadî 
işletmeleri dışındaki kamu tüzelkişilerinin ' harcama
larının yıllık bütçelere bağlanmasını emir buyurmak
tadır. Demek ki, inceleme konusu kural, Anayasaya 
aykırı bir hukukî duruma yol açmakta ve böylece 
Anayasanın 126 ncı maddesine dahi aykırı düşmek
tedir; bu nedenle de iptaline karar verilmelidir» di
yor. 

Binaenaleyh, bu Millî Savunma Fonunun oluştu
rulacağı ve fon miktarının büyümekte bulunduğu bir 
dönemde, bu fonların hukukî yapısını belirgin hale 
getirmemiz lazım gelir. 

Biz, o görüşmelerimizde, bütün başlangıcı 1936 se
nesi olarak almıştık; oysa - geçenlerde 1909 senesi
nin bütçe müzakereleri ve Bütçe Komisyonunun ra
poru elime geçti - o zamana kadar Osmanlı Devle
tinde fonlar kullanılmış ve o zaman Bütçe Komis
yonu Başkanı bulunan Maliye Nazırı Cavit Bey bu 
konuda şu raporu yazmış: 

«Devletin Bir Hazinesi Vardır 
Usulü sabıkanın fenalıklarından biri de; varidat 

ahzü kabz eden her bir dairenin küçük bir Hazinei 
Maliye olması, bu varidat üzerinde Maliye Nezare
tinin hemen hiçbir gûna selahiyeti müdahalekâranesi 
mevcut bulunmamasıydı. Nazırlar, kendilerine ait va
ridatı kendileri için, başkasının duhulü memnu bir 
sahai muazzeze gibi telakki ederler ve bundan bütçe 
usulüne münafi yolsuzluklar tahaddüs eylerdi 

Bir bütçe, hakiki ve samimi olmak için, hidematı 
umumiye masruf olacak kâffei mebaliği, daha vâsi 
manasıyla, her ne nam ile olursa olsun, Hazineye gi
ren paraları kamilen muhtevi olmalı ve Maliye hesa-
bati umumiyesinde bunların hepsi müderic bulunma
lıdır. 

Varidat, gayri safi olarak gösterilmeli, mesarifi 
taıhsiliye ve mesarifi sınaiye ayrıca masraf cihetme 
geçirilmelidir. Ancak bu sayede bütçe, hakiki bir âyi
ne olabilir. Saniyen, nazırlar, kendilerine verilen tah
sisatları nezaretlerine ait hususi varidatlarla tecavüz 
edememelidirler. Tahsisatı muktaziyyeyi vermek ki
min vazifesi ise, varidatı almak da onun vazifesidir. 
Yoksa, hususi, iratlar arkasında gizli masraflar sak
lanmış olur, bunun neticesi de olacağı da malumdur. 

Avrupa'nın ekser yerlerinde nezaretler, hatta eski eş
yalarını bizzat satmak selahiyetini haiz değildirler. İn
giltere'de müzelerde satılan kataloglar bile bütçeye 
irad kaydedilir» der. 

Binaenaleyh, bence, herkesi şaibeden kurtarmak, 
hiç kimseyi itham altında bırakmamak ve bundan da 
öte, parlamentonun hükümet üzerindeki denetimini 
artırabilmek için üç maddelik bir kanunla bütün fon
lar bütçeye bağlanmalıdır, bütün fonların denetimi 
Sayıştaya verilmelidir. (HP sıralarından alkışlar) 

Burada, belki, bütçenin ağır işlediğinden bahsedi
lecektir. Halbuki, 7,5 trilyonluk bir bütçeyi harcıyor
sunuz, bir ağırlık olabiliyor mu? Ben sanıyorum ki, 
hem mevcut iki fondaki harcamalara meşruiyet, hu
kukilik kazandırabilmek için - aksi takdirde Anayasa 
Mahkemesinin bu kararına göre bir köprüyü o fon
dan harcayamazsınız ve onun mesuliyeti olur - hem 
de parlamentonun denetimini artırabilmek için, büt
çenin içine almakta zorunluluk vardır. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bakın, Sayın 
Calp ne söylüyor; «Biz söyledik de, dinlemediler» 
diyor; enteresan tablolar oluyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Arıkan. 
B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Halen başkanlık divanlarını oluşturamayan 

komisyonların hangi gün ve saatte toplanacaklarına 
dair Başkanlık duyurusu. 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sayın milletvekilleri, başkan, başkanvekili, sözcü 

ve kâtip seçimini yapamamış bulunan Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonu, Millî Savunma Komis
yonu ve Dilekçe Komisyonunun, 22 Ekim 1985 Salı 
günü saat 14.00'te toplanarak seçimlerini tamamlama
larını rica ediyorum. Toplantı gün ve saatleri ilan 
tahtalarına ayrıca asılmıştır. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, ls-

tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve Balıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifinin geri verilmesine dair Ana
yasa Komisyonu Başkanlığı tezkeresi (2/191, 2/203) 
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BAŞKAN — Gündemin sunuşlar bölümüne geçi
yoruz. 

Anayasa Komisyonunun, İçtüzüğün 45 inci mad
desine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, okutuyo
rum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 

Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletve
kili Rıfat Bayazıt, Afyonkarahisar Milletvekili Metin 
Batobey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu 
ve Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tombuş'un Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü teklifi ve Anayasa Komisyonunun 

Al SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Tüketiciyi. Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/383) 

BAŞKAN — Gündemin sözlü sorular kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sırada, Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğ
lu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Faik Tarımcıoğlu?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Turgut özal 

tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Faik Tarımcıoğlu 

Bitlis 

28 Mayıs 1985 günkü Milliyet Gazetesinde, «Tü
keticiyi Koruma Kanun Tasarısının rafa kaldırıldığı» 
yolunda bir haber yer aldığı cihetle; 

1. Söz konusu haberin doğruluk derecesi nedir? 
•2. 9 ay önce hazırlandığı bilinen tasarının, enf

lâsyon ve hayat pahalılığından bunalmış tüketicileri 
koruyacağı kabul ve öngördüğü ifade edilmesine ve 
bu yolda çalışmalar yapılmasına rağmen, konunun aci-
liyeti ve önemi karşısında, anılan tasarının kanunlaş
ması neden geciktirilmektedir? Tasarı bu haliyle ye
tersiz midir? 
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6.5.1985 tarihli ve esas no. 2/191, 2/203, Karar No. 
29 sayılı raporunun, İçtüzüğün 45 inci maddesine gö
re, yeni bir karar alınmak üzere geri istenmesi, ko
misyonumuzun 17.10.1985 tarihli toplantısında ka
rarlaştırılmıştır. 

Anılan raporun Komisyonumuza gönderilmesini 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Kâmil T. Coşkunoğlu 

Anayasa Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — İçtüzük teklifi, İçtüzüğün 45 inci 
maddesine göre Anayasa Komisyonuna iade edile
cektir. 

| 3. Şayet haber doğru ise, yalan ve şişirilmiş rek
lamlarla, çok defa sağlığı bozucu, hatalı ve kusurlu 
üretilen mal ile, haksız ve bazan keyfî artan fiyatlara 

I karşı savunmasız ve aciz kalan tüketici kütlesini ko
rumak yolunda ne gibi tedbirler düşünülmektedir? 

4. Enflasyonun aşağıya çekilmesi halinde tüke
ticinin ancak o zaman korunacağı gerçeğinin yıllar-

I dır bir türlü ıealize edilememesi ve enflasyonun mü
temadiyen artarak hayatı yaşanmaz hale getirmesi 

j karşısında, tüketiciyi biraz olsun enflasyonun ağır 
I baskısından korumak için. bazı ülkelerde olumlu ör-
I nekleri görülen tüketici derneklerinin kurulması ve 
I teşvik edilmesi düşünülmekte midir? 

BAŞKAN — Buyurun: Sayın Balkan. 
'SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAIHJT ARAIL (Ankara) — Sayın Başkan, Yüce 
Meclisin muhterem üyeleri; Bitlis Milletvekillimiz 
Sayın Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüketiciyi Koruma Ka
nununun askıya alındığı hususundaki sözlü sorusunu 
cevaplandırmaya çalışacağım., 

Muhterem m'Me'tvekiJMmiz, Türkiye'nin hayatî 
önemii haiz konularından birini yüce Meclisin kür
süsüne getirmiş bulunmaktadır. İşaret ettikleri gibi, 
bu Kanuna ait hazırlığı yapmış ve Başbakanlığa 
ulaştamıştılk. O zamanlar Sayın Başlbalkan ve ba-
kanlarimızila yaptığımız görüşmelerde, bu Kanuna 
takaddüm etmesi gerelken, yani bu Kanundan daha 
evvel çıkması gereken ve alınması gereken tedbir
ler üzerinde İstişare ettik ve o noksanları telafi et
meden Ibu Kanunun çıkmasının, vatandaşı bir an
da sukutu hayale uğratacağı düşünceliyle, gerek am-

I balaj standartlarının hazırlanıp yürüdüğe konması,. 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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gerek Tartılar ve Ölçütler Kanununun yürürlüğe 
konması, 'gerekse Kantel ve Tröst Kanununun yü
rürlüğe konması ve aynı zamanda da üreticiden tü
keticiye kadar olan kanalın yenli bir düzene oturması 
bakımından, bütün bu çalışmalar yapıldıktan sonra, 
tasarının Yüce 'MıecÜ'ise. sunulması düşünütaüştür; 
yoksa, raıfa kaldırılmış durumda değildir. 

Nitekim, yüce Meclisin ve mMetvekilerimizin de 
mduimları olduğu üzere, biraz önce saydığım hu
suslardan ambalaj Standartları konusu televizyonda 
ve radyoda ilan edilimiştü; 15 Ağustostan itibaren 
fabrikalar, 15 Eylülden sonra toptancılar, 15 -Kasım
dan sonra da perakendecilerde taıübike 'başlanmış 
olacaktır, 

(Bu arada, bu konu ile ilgili olarak, tüketicinin 
aldanmamasına matuf Ibu koritroller neticesinde, 
gerek Ankara ve ıgerekise İstanbul ve İzmir gibi bü
yük şefoMerirniizde bugüne kadar savcılığa intikal 
eden 20G\in üzerinde Olay vuku bulmuştur. Bu ko
nuda bültün ekiplerimiz (gayet ciddî olarak çalış
maktadır ve bizim bakanlığımıza bağlı olan (bu ekip
lerin ambalaj standarttan ile ilgili olarak gerek fab
rikalarda, 'gerek toptancılarda ve gerekse, henüz 
kontrollerine başlanmamış olan perakendeci'ler üze
rinde çalışmaları başladığı zaman, kademeli olarak 
yürüttüğümüz ıbu işi, ıbizzat vatandaşlarımızın ken
dileri de müşahede etmiş olacaklardır. 

Tartıllar ve Ölçüler Kanununun tatbikatı yönün
den de, yine ayrıca, vatandaşı koruyucu yönde fev-
kalede silk kontroller ve aynı zamanda»yeni mühürle-
meler, yeni usullerin tatbikine de başlanmıştır. Sa-
yın- basımımızın zaman zaman gerek resimledikleri 
ve gerekse havadis Olarak verdikleri olaylarla vatan
daşlarımız gene 'bunu da takip edebilMer. 

Kartel ve Tröst Kanunu tasarısı lise bakanlığımız
ca hazırlanmıştır; yüce Meclise arz edilecektir. 

Bundan iki gün önce İstanbul'da Isıbanbul Üni
versitesi İşletene Fakültesi ile İstanbul Ticaret Oda
sının müştereken hazırladıkları yeni bir sempoz
yumda, üreticiden >tü)keıfciciye kadar olan kanallın, 
üretimi dallarına göre nasıl Olması lazım geldiği tar
tışılmaktadır ve bu konu ayrıca bakanlığımızca da 
tetkik altına alınmış bir konudur. Onların bu ıgö-
rüşterinta de, hazırlamakta olduğumuz tedbirler yö
nünden bize ışık tutacağını tahmin etmekteyiz. 

Sayın nıiHetvekiimiz, peynir, zeytin ve buna ben
zer bîr iki gıda maddesinde de görüldüğü gibi, sa
vunmamız ve âciz kalan tüketicinin keyfî fiyat ar

tışlarıyla mutazarrır olduğu (hususuna işaret ediyor
lar. 

(Maalesef, zeytin ağaçlarının don dolayısıyla uğ
radığı hasarın neticesi, 'tabiatıyla yeni ürün verimin
de çok düşme olacağı tahmin edildiğinden, biz der
hal ithale 'tevessül ettik; fakat zeytin ihracatçısı ül
ke olan İtalya ve Ispaıayalda zeytin Siyalarının maa
lesef 'büzdeki zeytin fiyaüarmdan çofe yük'sek oMu-
ğunu müşahede ettik; bu tsebepk de bükürnet zey
tinde bir ledbir alamadı, 

(BAŞKAN — Sayın Balkan, süreniz döCmuştur 
efendim, lütfen konuşmanızı toparlayınız. 

(SANAJYtt VE TİCARET BAKAM HÜSEYÎN 
CAHİT ARAL '(Ankara) — Hay hay efendim. 

Peynir ve buna mümasil diğer gıda maddelerin
de, hem ithalat, hem ihracat 'yaptığımız için, bunları 
da balansa gtmeye çalışıyoruz* 

Dayanıklı tüketim malarında, valtandaşın korun
ması yönünden uyguladığımız İberalizasyon sistemi
nin, kesinMkîe, hem katütede olumlu yönde değişme 
olmasını, hem de fiyaitflann daha mantıkî bir seviye
de tutulmasını, hatta aşağıya düşmesini sağladığını 
memnuniyetle beliıtflmek isterim. Aynı zamanda, da-
yanMı tüketüim malları yönünden uyguladığımız bu 
usulün tarikatında garanlüi müessesesi uygulaması da 
tamamıyla başlatılmıştır., 

Gıda maddeleri yönünden, tatbikatta mutlaka bir 
noksanımız müşahede ediîmektediir; bu sebeple, biraz 
önce saydığım tedbirler ahndıkttan sonra, Tüketici
yi Koruma Kanunu" tasarısını yüce Meclise sunaca
ğız. O tasarıda yine, tüketici demeklerinin de söz ko
nulu edildiğini ayrıca bingilerinize arz ederim. 

Teşekkür ederim' efendim. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Tarımcıjpğlu, konuşmak işitiyor musunuz? 
FAİK TARIMOOĞLU (Bitlis) — Evet efen

dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarııricıoğilu. 
FAİK TARIMOOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

sayın mMetvekilleri; 29 Mayıs 1985 tarihinde verdi
ğim sözlü soru önergesinlin üzerinden tanı 137 gün 
geçti, ilâmaşallah. Sayın Başbakanın bir türlü cevap 
vermemesini biraz endişeyle karşdamıştım; öayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanımızın, kanun tasarısının, bazı 
nOksanlarm halled'ilm'ss'inden sonra Meclise geleceği
ni vaat etmesini şükranla karşılıyorum ve bunu bir 
vaat olarak kabul ediyorum; zira bu konu, hepimizi 
tek tek ilgilendiren çok önemli bir koşudur. 
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ilgili bakanlık, Tüketiciyi Konuna Kanunu tasarı
sını hazırlamış; demek ki, böyle bar ihtiyaç duymuş. 
Sonra ne olmuş?. Bazı noksanlıklar tespit edilmiş. 
Neden, daha önce böyle bir ihtiyaç duyulup da, bu 
noksanlıklar giderilımemiş?. Bunun cevabını bulmak 
mümkün değil. 

Saym hakanın arz ettiği gibi, noksanlar vardır; 
ambalaj standartları halledilecektir, kartel ve tröst 
'konutu halledilecektir, tartı konusu halledilecektir; 
ondan sonra, bu, gündeme gelecektir. Eğer bu Mec
lis ömırünü bitirmeden hu kanun tasarısı kanunlaşır
sa, ben gene razıyım. Bu gidişle, bundan şüpheliyim. 

Şimdi, hasma yansıdığı biçimde olayın gerekçe
sinin hu olmadığı, başka gerekçeler olduğu, tarafı
mızdan görülmektedir; o da şudur : Efendim, poli
siye tedbirlerle, Tüketiciyi Koruma Kanunu ile tü
keticiyi koruyamazsınız. Enflasyonu aşağı çekecek

siniz; ancak o zaman tüketici korunacaktır. Gerek
çe budur.... 

Enflasyonu 'bir türlü aşağı çekemiyorsunuz; enf
lasyon yüzde 50'lerde gidiyor, hatta aşağı çekmek 
için gayret bile sarf etmiyorsunuz. Enflasyonu aşağı 
çekemiyorsuınuz; ama birileri yukarı gidiyor; onu bi
temiyorum.... 

Hepimiz tüketiciyiz, dedüm; her gün, her an tüke
tim halindeyiz. Bizi, insafsız taklitçiden, fırsatçı açık
gözlerden kim koruyacak?. Böyle blir 'insaf sahibi yok 
mu?. Benim sözlü soru vermemin! gerekçesi budur. 

Her önüne gelen, istediğini istediği şekilde ürete
cek, istediği fiyatla satacak; satın alınan tüketim mal
larının çok önemli bölümü bozuk, kalitesiz, kötü ve 
ayıplı çıkacak; bunun adına da «Serbest rekabet» di
yecekiz!... Bu olmaz... 

Tüketici vatandaşı korumak? devletin en önde ge
len vazifelerinden biridir, Anayasanın da emridir. İh
tiyaç, artık, zaruret haline gelmiştir. Borçlar kanunu, 
ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, gıda maddeleri 
tüzüğü gibi, Nuhu NebMen kalmış mevzuatla bu işi 
halledemezsiniz. İki günde delinen pabuçlar, yırtılan 
çantalar, yanan prizler, kırılıp dökülen, bozulan gü
ya dayanıklı tüketim maddeleri; hasta eden, zehirle
yen, pis ve mide bulandırıcı, ne idüğü belirsiz bozuk 
gıda maddeleri; garantisiz garanti belgeleri; etkisiz ve 
sonuçsuz kalan itirazlar, bitmek tükenmek bümeyen 
mahkeme celseleri, şikâyetler, itirazlar, vesaire vesai
re... Bununla bir yola gidemezsiniz. Vatandaş nere
ye, kime, nasıl başvuracak?. Bu, belli değildir; hak
kını kimden alacak?. Bu belli değildir; ne zaman ala
cak?. O, hiç 'belli depdir. Hem tüketiciyi koruma, 

bu konuda duyarlı olma, hem de 'bunu kuılak ardı et, 
hem de yüzde 50 den aşağı inemeyen enflasyondan 
medet um!... Bu, büyük çelişkidir. 

«Enflasyon belasından, fakir fukaranın ezilmesi
ni biraz olsun önleyen tüketici kooperatiflerini, tüke
tici derneklerini teşvik etmek düşünülmez mi?» diye 
sormuştum; buna sayın bakanımı olumlu cevap ver
diler. Buna teşekkür ediyorum ve 'bunu yine Vaat 
olarak kabul ediyorum, bunu bekliyorum. 

Tüketiciyi düpedüz aldatan, yanıltan, haksız re
kabeti doğuran ilan ye reklamlar, çılgınca aşırı tüke
timi pompalıyor ve sosyal bünyede bir tahribat mey
dana geliyor; çünkü, gelir düzeyimiz bellidir ve gay
ri adildir. Lüks ithal malları... Buna göre, bu ithalat 
bir çare midir? «Bu değirmenin suyu nereden gele
cektir?» diye sorarlar adama. 

Hükümetten istediğimiz şudur : 'öncelikle ve çok 
ivedilikle o eksikleri gidersinler, Tüketiciyi Koruma 
Kanununu dört başı mamur olarak buraya getirsin
ler. Muhalefet olarak biz peşin destek vaat ediyoruz; 
bu kanunu bir an evvel çıkartalım. Bu kanunun çık
mayacağı konusunda da basında yine bazı emareler 
var dır ve bazı çevreler bu kanunu çıkartmamak için 
de uğraşmaktadırlar; bunu da ayrıca dikkatlerinize 
sunarım. 

Hepimize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Tarımcıoğ-

lu. -
Soru cevaplandırılmıştır. 
2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı 

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

BAŞKAN — 2 nci sırada Konya Milletvekilli Sa
yın Sabri Irmak'ın yabancı bir gazeteye verdiği iiddia 
olunan demece ilişkin Cayın Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Irmak?... Buradalar. 
Saym Başbakan; cevap verecek bakan?... Yok. 

Soru ertelenmiştir. 
3. -- İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği

tim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarrufla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada İzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor eski ba
kanının bazı tasarruflarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi vardır. 

Sayın Şaırdağ?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'in, Hüküme
timizin İran -• Irak savağının sona erdirilmesiyle ilgili 
girişimlerine ilişkin sözlü sorusu ve Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu'nun cevabı (6/400) 

BAŞKAN — Gündemin 4 üncü sırasında İzmir 
Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 'hükümetimizin İran -
Irak savaşının sona erdirMmesiyle ilgili girişimlerine 
ilişkin Dışişleri Balkanından sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 

Sayın Şardağ?... .Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. y 

önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın (Sayın Dışişleri Bakanımız 

tarafından sözlü olarak cevaplanmasına tavassutları
nızı müsaadelerinize saygıyla arz ederim. 

Rüştü Şardağ 
hxxm 

1. Irak, İran, Suriye, Lübnan, Libya ve Suudi 
Arabistan'la aynı dini, ortak 'bir tarihî paylaşmanın, 
yakınlaşmanın gönülden isteklisi olmamıza rağmen, 
bu ülkelerin, bize karşı, gizliden gizliye dinsel görün
tülü siyasal tahrikler ve teşvikler içinde olduğunu 
duyuyoruz. Bu konuda edindiğiniz bilgiler varsa açık
lar mısınız?. 

2. İran - Irak arasındaki kardeş savaşım sona 
erdirmede daha etkin rol oynayabilmemuz, sınırımız
da «ürdürülen bu ateş çemberinden liki 'kardeş milleti 
(kurtarma çabalarını hızlandırmamız mümkün mü
dür?. 

3. Bugüne kadar Türk Hükümetince ne gibi gi
rişimlerde bulunulmuş, tarafların tutumları ne ol
muştur?. 

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Bakanı Vahit Halef -
oğlu, soruyu cevaplandırmak üzere buyurun efendim. 

DIŞÎŞLERÎ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir Milletve
kili Sayın Rüştü Şardağ'ın, hükümetimizin Müslü
man ülkelerle ilişkilerimiz ve İran - Irak savaşının 
sona erdirilmesiyle ilgili girişimleri hakkında bende
nize tevcih etmiş oldukları sözlü soruları cevaplan
dırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, hükümetimiz, aramızda 
güçlü.tarihî, manevî ve kültürel bağlar bulunan İs
lam ülkeleriyle ilişkilerimizi ve işbirliğimizi her alan
da geliştirmeye büyük önem atfetmektedir. Bu doğ
rultuda, son yıllarda tüm İslam ülkeleriyle ikili iliş
kilerimizin artırılması ve yoğunlaştırılması hususunda 
kayda değer adımlar atılmıştır. Bu ilişkiler, sadece, 

ülkemizin gittikçe gelişen ekonomik kapasitesine ye
ni mahreçler açmakla kalmamış, söz konusu ülkeler
le dayanışmamızı güçlendirmemize de imkân sağla
mıştır, Bu ülkelerden bazılarıyla, aramızda siyasal re-

, jim, anayasal düzen ve bazı sorunlara yaklaşımları
mız bakımından farklılıklar mevcut olmakla beraber, 
bunlar, söz konusu ülkelerle çeşitli alanlarda işbirli
ğimizi ve temaslarımızı sürdürmemize engel değildir. 
Bizim politikamızın esası, siyasal rejim ve eğilimleri 
ne olursa olsun, tüm İslam ülkeleriyle yakın ilişkiler 
kurmak ve geliştirmektir. Ancak, bunu yaparken, ta
biatıyla ülkelerin birbirlerinin içişlerine karışmama
ları ilkesine büyük önem veriyor ve bu ilkenin ihlal 
edilmemesine titiz bir özen gösteriyoruz. 

Bu temel politikamız çerçevesinde, İslam ülkele
riyle ayırım yapmaksızın yürüttüğümüz sıkı temas ve 

* istişareler, ülkemizin görüşlerinin, siyasetinin ve böl
ge güvenliğine katkısının daha iyi anlaşılmasına hiz
met ettiği gibi, güçlü ve istikrarlı bir ülke olarak Tür
kiye'nin bölgedeki ağırlığının artmasına da yol aç
mıştır. , 

Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin dostu ve kom
şusu iki Müslüman ülke arasında 6 ncı yılına güren 
kardeş kavgasından büyük bir endişe ve üzüntü du
yulmaktadır. Bilindiği gibi, biz, bu savaş karşısında 
titiz bir tarafsızlık politikası izlemekteyiz. Bu taraf
sızlığımız, sadece ülkemizin yüksek menfaatlerini ko
rumak bakımından değil, bölgesinde ve dünyada ba
rışı şiar edinmiş olan Türkiye'nin, İslam ülkeleriyle 
ilişkileri bakımından da çok önemlidir. 

Bilindiği gibi, Türkiye, savaşın sona erdirilmesi 
için sarf edilen çok taraflı çabalara aktif şekilde ka
tılmakta, ayrıca ikili girişimlerde de bulunmaktadır. 
İslam Barış Konferansı çerçevesinde kurulmuş olan 
barış komitesinin çalışmalarına olumlu katkılarda bu
lunuyoruz. Son olarak, komitenin 12-14 Eylül tarih
lerinde Cidde'de yapılan 8 inci toplantısına benim 
başkanlığımda bir heyet ile katildik, öte yandan, ta
rafsızlığımızın icaplarını hassasiyetle yerine getirir
ken, iyi ilişkilerimizden yararlanmak suretiyle, gerek 
Iran'lı, gerek Irak'lı dostlarımıza, bize güvenlerinden 
cesaret alarak her düzeyde çok samimî telkinlerde bu
lunduk. 

Türkiye'nin bu iyi niyetli tefldalermin zaman için
de etkisini göstereceğini umuyoruz. Ancak, savaşın 
sona erdirilmesi üzerinde yoğunlaşan çabalarımız bu
güne kadar maalesef bir sonuç vermemiş olup, yakın 
bir gelecek için de pek iyimser olmadığımızı söyleye
bilirim. Bununla beraber, hükümetimiz, genel barış 
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ve güvenlik için büyük bir tehdit teşkil eden bu sa- I 
vaşın sona erdirilmesi için çabalarını bıkmadan sür
dürmeye kararlıdır. 

Bu vesile ile de yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
(Alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Şardağ, konuşmak istiyor musunuz? 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kafin, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunafcar'ın, Devlet Planlama Teşki
latında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin J 
Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

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

bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
6. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'm, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61403) 

BAŞKAN— 6 ncı sırada, Diyarbakır Milletvekili 
Mahmud Altunakar'm, dış ülkelere yapılan seyahat
lere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi var. 

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

bakan?... Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
7. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneYin, Fisko* 

birlik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Adana Milletvekili Me
tin üstünel'in, Fiskobirlik'in yer fıstığı üreticilerine 
olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Üstünel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiştir. 
8. —- İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'in, İran İs

lam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) I 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 9 uncu sırada bulunan sözlü soru 
önergesi, Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in izinli ol
ması dolayısıyla ertelenmiştir. 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı
rım Akbulut'un cevabı (6/409) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güney
doğu Anadolu'daki olaylara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güney ve Güneydoğuda 15 Ağustos 1984'ten beri 

süren kanlı olayların birinci senesi münasebetiyle aşa
ğıdaki sorularımın sözlü olarak İçişleri Bakanı Sayın 
Yıldırım Akbulut tarafından cevaplandırılması husu
sunda delaletinizi saygıyla rica ederim. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. 15 Ağustos 1984'ten beri süren, zaman zaman 
da vahşete varan katliamlar sırasında kaç tane gü
venlik kuvvetlerinden ve de sivil halktan şehit veril
miştir? 

2. Eşkıyanın yeniden ülkemize sızmaması için 
ne gibi tedbirler alınmıştır? 

3. Savaş taktiği uygulayan eşkıyanın son duru
mu nedir? 

4. Silahlı propaganda yapmaya çalışan eşkıya
nın desteği hangi yabancı ülkeden kaynaklanmakta
dır? 

5. 15 Ağustos 1984'ten bu yana süren bölücü 
eşkıyanın katliamları ve alınan tedbirler hakkında 
yüce Meclise gizli bir celsede bilgi vermeyi düşünü
yor musunuz? 

BAŞKAN r— Sayın İçişleri Bakanı, buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğlu'nun Gü-
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ney ve Güneydoğu Anadolu'daki olaylara ilişkin söz
dü soru önergesini cevaplandırmak üzere yüksek hu
zurlarınızda bulunuyorum. 

15 Ağustos 1984 tarihinden Eylül 1985 sonuna ka
dar Güney ve Güneydoğu bölgesinde (Güneş Harekât 
Bölgesi de diyoruz) toplam 132 silahlı olay olmuştur. 
Bunların olay cinsine göre dağılımları şöyledir : Ça
tışma 70, pusu 11, baskın 13, saldırı 38. Bu olaylar
da 59 güvenlik görevlisi şehit olmuş, 74 vatandaş da 
hayatım kaybetmiştir. 

Eşkıyanın yeniden ülkemize sızmaması için bir 
seri tedbir alınmış ve alınmaktadır. Bunları şu şekil
de özetlemek mümkündür : Sınır birliklerimizin bir 
kısmı personel bakımından takviye edilmiş, gece gö
rüş teçhizatı ile teçhiz edilmiştir. 

Türkiye, Suriye, İran, Irak sınırında fizikî güven
lik sistemi tesisine yönelik çalışmalar başlatılmış olup, 
halen Nusaybin bölgesinde sürdürülmektedir. 

Suriye ve Irak hudutlarımızda hudut rödömar-
kaayon ye sınır bölgesinin ışıklandırılması çalışmala
rı başlatılmış bulunmaktadır. Yörede, Ağustos 1984' 
te başlatılan iç güvenlik harekâtı sürdürülmektedir. 
Bu hacfekât sıkıyönetim güvenlik kuvvetlerince sür
dürülüyor. 

İlgili kuruluşlar arasında istihbarat hizmetlerinin 
koordonesi sağlanarak, etkinliği artırılmaya çalışıl
maktadır. İhtiyaç hâsıl olduğunda, Suriye, Irak, İran 
nezdinde diplomatik girişimlerde bulunulmaktadır. 

(BoDücü eşkıyanın son (durumu özetle şöyledir : Ha-
r d k t e Ibaglangıcıdda, 'bol'gecte 400 civarımda, Kuzey 
Irak ve îranldakü kalrnpte*ld& da buna yakın eşkıyanın 
(bulunalbiîeoeğ'i de|erl«ı)dirflm^tir. Yapılan operasyon
larda, 1081 ölü olmak üzere, 550 eşkıya. ele geçirilmiş-

" Oir. Halen IbftDgede ve komşu [Relerdeki kamplarda 
650 civarında eşkıyanın tbulunalbleceğÜ degerlendiril-
mekltedir. 

Eşkıya, halen harekât bölgesinlde, özellikte kırsal 
kesimlerde, halkı yanına çekebilmek atmacıyla propa
ganda faaliyetleriyle, kamu ve güvenlik personeli ve 
ıtesMeriyîe, halika yönelik sınırlı silahlı propaganda ey-
leminkte bulunmakladır. Silahlı propaganda yapmaya 
çalışan eşkıyanın, Ibazı kjomtşulanmızın sınırları iiçjin̂  
ideki kamplarda eğilip, teyhiratiankurüdıklag Ibugü-
ne kaıdar yakalanan örgüt militanlarının Ibeyanlann-
dan anlaşılmaktadır, 

(Bunun yana sıra, ülkemizle öteden beri anlaşmaz
lık ve menfaat çatışması içinde (bulunan, tıölgemizde-
ki diğer Ülkelerin de, toölüoü öngüt militanlarına ba-
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rınma ve propaganda imkânı ıtanMıkları, dolaylı yol
lardan onları destekledikleri öğrenillmiişltir. 

Yüce Meclisi aa/ygrianmla «elaımlanm etendim. 
.(Alkışlar) 

IBAJŞKlAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 
Saym Sökmenoğlu, konuşmak Myorsunuz, buyu

runuz efendfan, 
IMUSTAFA MORAT SiöKıMENOĞLU <Hatay) 

— 'Sayın Balkan, »ayın milletvekilleri; sözlü soru 
önergeme cevap veren Sayın İçişleri Bakanına «eşek-
Odur ederim. Ancak, gönül isterdi ki, Güney ve Gü-
meykioğu olaylarmm birinci senesini idrak ettiğimiz 15 
Ağustosta, Cumhuriyet Hükümetimiz, kendisi, yüce 
mfflöte ve onun vekillerine bizzat bilgi vensdn. Şükür 
ki, hepimliz Genelkurmay Baişkanhğımıızın basına yap
mış olduğu açıklaimalarla tenvir olduk. Bu vesileyle, 
'huzurlarınızda kertdilerline ide teşekkür eklerim. 

(Sayın mMetlvek'illeri, cereyan eden olaylar basit 
olaylar değildir. 12 Eylülden evvel, Cumhuriyetimizin, 
Devletimizin bekasına karşı dış güçler tarafından baş
latılan ibiötoe, parçalatma harefcâltının >bir nevi son 
kalıntıları dahi olsa, olaylar vahimdir. Böyle vahim 
(bir olay zünoirinin devamı sıralsında, zaman zaman yü
ce Meclîise ibilai verilmesii, haltta 'gizli.celse l e biz mil-
ılötlvekifflerinin tenvir edilmesi gerekir ki, basından ve 
»tek îzyorıldan duyduklarımızla yelünmeyelim ve dev
leti yönlendirmeye kalkmayalım. 

(Muhterem miÜefcveJkilleri, doğdda cereyan eden 
olaylara paralel olarak, batıdaki ıblrcok vilayetimizde 
ide -112 Eylülden sonra dağdan, yakalanamayan bölücü 
çete mensuplarının, tekrar toparlanmak amacıyla ör-
-güt kurduklarını, bunlardan birk&mının da yakala
narak adaletin pençesine teslim edilmelerini yine ba
bından ve televizyondan her gün öğreniyoruz. Bu hu-
ısusta milletin tJerrtsMlerinin bilig,i*iz kalmaları çok 
yanlıştır. 

IMıihterem millöbvelldlleri, fevkalade hallerde yüce 
Meclisi bülgisiz bırakmak, sadece dinleyen, «usan mil-
Hiet ve susan milleiüvekiHerl imajı vermek, ancak po-
lemiMere yol açar ve de sesler yeraltına kaçar; yeral
tından gelen sesler ise, korkulan, korkutan devlet ya
ratır. Milletvekilleri, olayları öğrenebilmek, kendi 
malumatlarını daha üst makamlara iletebiîmek için 
bilekçe vermeye başlarlarsa, demokrat Türkiye düşün-
ces'i zayıflar, yok olur; (tetmsilcilağimimn meşruluğunu 
tartışanlara da hak doğar. Milletin İnak, hukuk, "ada
letini aramakla yükümlü olan bizlerin taşıdığı mesu
liyetin hiçbir ortağı yoktur. Demokrasinin inkıtaa uğ
radığı devirlerde yegâne suçlananlar, yüce Meclisin 
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tmıüımitaz Üyeleri olmuşlarıdır. Onun için, millî irade 
itiamsilcileri siz sayın milldtfv^killerink sorumlu olan
larını, taşıdığımız mesuliyetle mütenasip bir tavır için
de olmaları Ida gerdkir. 

Muhterem milletvekilleri, muhakkak ki, devletin 
güvenliği ile sorumlu olan şanlı Türk Silahlı Kuvvet
leri, her türlü tedbiri almış, anında olaylara müdahale 
dtfmiş, hainlere gereken ders verilmiş, 'hâlâ da veril-ı 
mdkcddir. Ancak, eşsiz Atatürk'ün kurmuş okluğu ve 
MMÎ hâikümiyetin !tdk Itiecelligâhı olan Türkiye Büyük 
Millet MeoMsinin verdiği manevî «ctetsltejgıkı sahipleri siz 
«ayın mMâtVeMllerinin de olaylardan haberdar olması 
zaruretine inandığımı tekrarlıyorum. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca, görülüyor ki, 12 
Eylülden evvel aşırı ısiol mihrakların, komünistlerin 
içinlde hareket eden bölücüler, şimdi takbik değiştir
mişler; Türk Milletinin millî ve manevî değerlere olan 
düşkünlüğünü, d'iniinıe ve ylüce Alah'a olan inancını is-
(tüsimar dümdk ve kalkan Olarak kullanmak gayesiyle, 
'büyük bir plan içerisinde hardkdte (geçerek, ülkeyi 
bölmeye, paraçaîamaya yeltenmdk İşitmektedirler. Bir 
taraftan irticai körüklerken, bir taraf, tan da, bölücü 
planlarının halkası haline gdtirdikleri din istismarının 
arkasına gizlenerek, demokrasiyi tehdit etmekledir
ler. 

(Bizlerin, «irtica horluyor» diyen devlet büyükle
rinin telkinlerinin gayelerini, gazetelerde yayınlanan 
yabancı devlet kuruluşlarının raporlarını, burada, bu 
çattı altında öğrenmemiz, bizlere bu hususıtaki bilgile
rin, icabında giz! celselerde, brifinglerde verilmesinin 
şart olduğunu tekrarlıyorum, 

(Bu olmazsa, kulağımıza gelenle yetinir, dinine ve 
ylüce Allah'a bağlı, ibadetine, namazına, orucuna düş
kün aziz mMetilmizi irtica hareketinin dışında tultımaz, 
yanlışlıklar yaıpar, milletlimizi rencide etmiş olmaz 
mıyız? 

Sadece, «Hadiseleri biz biliyoruz, biz biliriz» dü
şüncesi, biz ylüce Meclis mensuplarının, sadece ve sa
dece, başkanı ile temsil edilen bir anayasal kuruluş 
olarak görülmek isitenmesi, büyüyen, kalkınan müref
feh Türkiye planlarına indirilmek îsltenen planlı ha
reketlere yardımcı Olur kanaatindeyim. 

Sayın millMVdklleri, aziz mildtîmizün kaderini 
değlştiıimek ve ülkeyi bir baştan bir başa mamur ede
cek ve devldt'i eibed müddet yaşatmaya azmetmiş kad
roların bugün başında gelen süz sayın milletlvek'iMeri; 
bir taraftan irtica harekdtlerini yaratmaya çalışan, kö
rükleyen, bir taraftan, bugün yakından silah çekmeye 

cesaret edemediği Vattan evlatlarının teşkil etmiş ol
duğu kahraman Silahlı Kuvvdtlerilrnizin mensuplarını 
hainane planlarla pusuya düşürüp öldüren ve daha 
evvelki gün de köy basan, masum vatandaşları katle
dip, meseleyi, kan davasına, kitle katliamına çevirmek 
isteyen bu vatan hainlerinin hareketlerinin takip edil
mesi, ylüce Meclisçe üzerine gidilmesi, ettiğimiz yemi
nin bir icabı değil midir? 

Sayın Başkam, sayın miiTeüvekilieri, hulasa, bazı 
şeyleri olmadan görmenin basiret, olduktan sonra dü
şünmeye dalmanın gafletiin taa kendisi olduğuna ina
narak, huzuhlarınızda, bugüne kadar şehit olmuş si
vil - asker, kahraman vatan evlatlarını rahmetle anı
yor, ailelerine, yüce milletimize ve şanlı ordumuza 
Tanrıdan sabır dileyerek, hepinizi saygıyla selamlı
yorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğ-
lu. 

|Soru cevaplartdınlmısti'r. 
77. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 

ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (61411) 

(BAŞKAN — 11 indi Mada, Manbul Miletvekiili 
Sabit Batumlu'nun, dış; ülkelere yapiDan gezıilarin so-
nıuçiîarıınıa 'illlişkıiın Başbakandan sözlü sıoru önergesi 
bulumm'alkltadıır. 

Sayın Batuımlu?.. Yok. 
Sayıin Başbakan veya yerine cevap verecdk sayın 

balkan?.. Burada. 
Sözlü soru önergesi bir defaya mahsus olmak üze

re ertelenmiişitir. ' 
12. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

IBASKAN — 12 indi sırada, 'Istenbul Mffietvekİ'i 
Sabit ıBalüumlü'nun, bankaların döviilz rezervi (miktarla
rına ilişkin Başbakandan sözlllü soru önergesli bulıuın-
malkltadır. 

Sayın Baltumlu?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecdk sayın 

bakan?.. IBuırada. 
Sâzfhi soru önergesi bir defaya mahsus olllmak üzere 

ertelenmiştir, 
13. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, tsteınlbuft MffletvdkıM 
Saibiit Batıtmlu'nun, İstanbul tli Haliç sahllerinlde ifc-
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timkk edien arsatan ıbedelffierine tiLişkün Başbakandım 
sözlü soru önergesi 'bulunmaktadır. 

KSaym Batuöifflu?.- Ydk. 
ISaym Başbakan veya yerine cevap verecek «ayın 

ıbakan?., Burada. 
Sözlü soru önergesi ıbir defaya mahsus tofroak tize-

re «rtsekmtrriî tir. 
14M — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya

kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin içişleri Ba~ 
kanman sözlü soru önergesi (6 f422) 

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

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

İBAŞKlAlN — 14, 15 ve 16 ram sımakla, Aklana Mü-
(klfivekii Sayın Oüneylt CaJtıvertn sözîü soru önergeleri 
toulıramaik]6adw. Saym Canver'in rziintli bufrurtması rte-
d««İ^ eriWtenrnî Cir. 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 17 ncı ssralda, fctoanbu» MilellveM 
Saıbllt Batumllu1nun, uygulamaya konulan yaltırtm pro
jelerime üskÜn Barbakandan «özlü soru önergesi bu-
lurffrraltttadtr. 

ISayın ıBaJtumlu?., Yok. 
Şayan Başbakan veya cevap verecek sayım balkan?.. 

Bwa)dalacr. 
Sözlü soru önergesi bir def aya mahsus otoalk üze-

ı» er̂ tetorerriî tir. | 
18. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü

küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, EsUaişehir MİMtakİfi' 
IvJAinir Sevinç'in, ıh'iMim «iyen itter ıbagktotrriiserin terfi 
dtiCirM^i ıfcîdliasına ilişkin fedaileri Bakanından sözlü I 
soru önergesi bulunmakladır. 

Saym ®evâmç?.. Yok. 
Sayın İçkileri Bakamı?.. Buradalar. 
ISföziÜü soruönergesi bir «defaya matosus olmak üzıe-

ıP4 ttttvİGSımüstıır. I 
tÇftşyBRİ BAKIANI YILIDÎRIM AİKBULUT (Er

zincan)— Saym Balkan, burada 'fcfe mehil ajnustofc I 
êfendini* I 

! IBAŞKIAN — Sayın Bakaau *ekraar mtâM almak mı 
i itiyorsunuz? 
I dÇÜLERâ BAK1ANI YILDIRIM AKBULUT (Er-
I amcam) -.*— Hayur efendim. 
i 1ÖMBR TOŞBAN <jKa*s) — Sayım Bakkam, bumun 
I için Sayın BakalrMcça mehlil ataması 

I BAŞKİAN — Peki; ertelenmiştir. 
| ÖMER KUŞHAN (JCars) — Mehil alınmış olması 
I nedeniyle mi Sayın ıBaskan? 

I (BAŞKAN — Eferidim, bir defaya mahsus olmak 
üzere sözüm soru önergesi er^telerir#lir. 

T 19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
I -enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö-
i rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin MitH Eği-
I tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
t (6/429) 

I BAŞKAN — 19 uncu >sıradaM Adan^ Mütelttveldü 
t Cüneyt Oaaver%ı, sozfllü Sopu öneage&i, Saıyıra Ca8wer* 
I im izfoÛ toJmaşı sebebiyle eıltetonırnli^k. 
i 20. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka-
f mu kesiminde çatışanlara evlenme'yardam yapılma-
t sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

I BAŞKAN — 20 nci sıratfa, İstanbul MiltervekM 
I iSafel BatomÜu^nun, kamu k«sim)Mde çaluşanlara evlen-
I me yardımı yapıümasina ilişkin Başbakandan sözlü 
I soru önergesi bAnmalkitaicîff. 
I iSayıri Baltumlu?., Yok, 
l Sayın Barbakan veya1 cevap verecek sayısı bakan?.. 
I Buradalîar, 
I Sözlü soru önergesi bir defaıya mahfetus oftaafc iize-
I re wöeîenwııisttır.i 
I 2h — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İs-
I tanbul, Ankara ye İzmir belediyelerine atanan üst dü-
I zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
I gesi (6/432) \ 

IHAŞKİAN — 21 inci sırada, tstaribul MilteCvekili 
I Satbüt BaHıumtu'nun, fetanlbul, Ankara ve İzmir bele

diyelerine altanmn üst düzey yönetücileöne ilbştkin Bas-
bateantdan sözfri soru önergetsi buBsuamjakfcaıd&ir. 

Sayın Baitutmlu?.. Yok. 
Saym Başhallöan Veya cevap verecek sayın bakan?.. 

Buradalar. ' 
SözJü soru önergctsü bir defaya mahsus olmak üze-

re eıftieieamliştir. -
22. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

Hükümetin para politikastna ilişkin Başbakandan söz
lü som önergesi (6/433) 
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BAŞKAN — 22 nci sırada, Uteribul MMivtkM 
S-i/blt BEüMmDutam, 'Hülkitaelfiîn pa-ra poltliteaisına. ü ş -
İçin Barbakandan >saz£VU 'Soru önergesi bülummaktadır. 

ISayıın" SaimmDu?.̂  Ydfc, 
ISayım 'Daşlbalk̂ n veya cevap verecek saıyıın bakam?.. 

BuraKMan 
iSözffiü soru önerg^i bir defaya mahsus odmaik üze-

ro «rltolenm'i^İr. 
23. —• İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 

banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (61434) 

BAİŞKİAN —23 ündü sırada, fatairibull1 "MfflM&k 
Hüiseyıiîi Avni Güfter̂ in, banker veJbanketfzradeliere il'is/-' 
kin Baişlbakaöldae sözüü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayam Güfer?.. Yok; 
Sayın BajŞba'k'an veya yerine oe*vap verecek sayın 

bakan?.* Buradalar. 
Soru önerıgesii ibilr defaya maıWsuis olmak üzere er-

Itçltaijnıtyfâr.v . 
24.— Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 

m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (61437) 

BAŞKAN - - 24 iflnüü sıralda, DJyarfoakaır Mllelrve-
kiıli Maln^ud Allttmaikar'ın, tiütiün ve sigaradan devlet 
^Ike^raın ^daırılacaığına dair beyanına diîşkûn Başba
kandan sözlü Soru önergesd bullonmalkitıadıir. 

ISsuym Aılitunakar?., Buradalar. 
Saym Basjbalfcan veya yeırine cevap verecek sayım 

balkan?,. 
DEVLET BAKIAINI A. MESUT YILMAZ (Riae) 

Bar haf^ mehi'l istiyoruz. 

IBAIŞKAN — Blir halta ittehİ il̂ nfdSgindıen soru 
Önerıgiösi edCeilenim'iışltıiır. 

25. —Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişilere 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

26. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

27. — Hatay Milletvekili, Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) 

> (BAŞKAN - - 2 5 , 26 ve 27 ndi sıralafcteikıi sorular, 
Hatay MMlÖtvekilÜ Tevfök Bîlal'in, jzkı*i olması sebe
biyim eıltelentoiştir. 

28., — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
i Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş söz
leşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/443) 

(BAŞIKIAN — 28 inci sırada, Diyarbakır MiflftetVe-. 
;kli Kafein- Narinin, Kiöy ıHiaimöüîeri Gemi MüdüriÜ-

;|iînld!e çalışan ve Yol - îsj Sendıikasıına kayutlı işçilerin 
Hopilu iş söizlieşımesliiniın yapıfeimayiiş neldedin» itöşkin 
Başfbakankian sıözfllü soru 'önergesi baılunimalkftaldııır. 

ISafyııt Narin?.. BuraldMiar. 
ISayın Barbakan veya yerine cevap verecek sayın 

balkan?., Yok/ 
:" (Soru önergesi ertıelemnıiilş1!i<r. 

29. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, İz
mir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan inşa
atına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 

i Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
l (6/444) 

BAŞKAN — 29 uncu' sıralda, îzmür Mıilletvekii 
kOurcato EMribaıyer'in, tzımir - Gua^ahçelde tapu ve 

rulhlsalt aknimiadan 'inşaatına baişHanldığı 'idJdıia edİfen bir 
kooperatife ilişkin, ^Bayındıdık ve îş'kân Bakamından 

; sözlü ısioru önergesi bufluömalkltadır. 
Saym Elmiribayer?.̂ 'Burad'aliair. 
Sayın Bakan?.- Yok. 
Soru önıergeisi eribellcınmişjtıir. 

30. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da gö
reve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

BlAŞKtAN — 30 uncu sırada, Diyarbakır Miıietve-
Mflli Kadir Narinlın, Sıkıyönetokn Kanununa göre so
rutturması yapı'lup da göreve iadetlerıi JslüenllJen işçi ve 
memuıllara ffi^kîin Barbakandan sözlü soru önergesi 
foMunmaikltiadıır. 

Sayın Niaaıto?.. Buradalar* 
Sayın Barbakan veya yerine cevap verecek sayın 

'bakan?.* Yok. 
Soru önergesi &tit&mfa&0r. 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as
garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

. IBASKAN — 31 feci sıralda, Diyatrbatar Möılleıtıve-
kili Kadir Narin'in asgarî ücrdte ilişkin Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanindan sözlü soru önergesi bu
lunmaktadır. 
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Saıyın Narin?.. Buradalar. 
İSaıyın Safkan?.- Ybk 
Soru önergesi eıMcrarruiştir. 
32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

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

BAŞKAN — 3!2 möi sırada, DıtyaıfoıafcBr Mıiffletive-
loii Kadir Narin'in, Düete Ülr̂ ver̂ tiesiine Mûsikin Bas-
Iba'kânidam sözlü soru önergesi Ibuluımmıalkitaidır. 

Sayın Narin?,. Buradalar. 
Sayın Barbakan veya yerine cevap verecek sayın 

(bakan?.. Yok. 
Soru önergesli erteîenırniişitir. 
33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

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

BAŞKAN — 33 üncü sıraida, Aydın Mfflettvdki'lıi 
Ertuğrul Gclklgün'ün, Aydın - Kuşadası İlçesi Davut
larBucağı BeMiye Başjkanına ilisjkin îçftşjlleri Balka
nından tsözlFü soru önergesi' bulüınimıalklealdııir. 

İSaıyın Göklgün?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Sonu Önergesi bir defaya mahsus olmak üzere er-

•fielentmlîı̂ tiır. 
34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

fBAŞKAN — 34 üncü sırada, Tekirdağ MüMÖtıvdfcffi 
Sattı Alcan'm, Tekirdağ îli üröbibüerinıiın ürün bedeli 
aftacalkferına ilişkin Bajşjbalkandata sözlü soru önergesi 
Ibutamaktadır. 

İSaıyın Alean?., Buradalar. 
Sayın Baişjbaikan veya yerin© cevap verecek sayın 

Balkan?.. Yok. 
Soru önengesi erteîenımlîşltir. 
35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di

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

BAŞKAN '— 35 imd sırada, Dityaatoakır MMötlve. 
!kiM Kaıdir NWıinr''in, Ddy&ribaJkır Şehir Merkezli ve D!ic-
De ÜdiMerslesli arasındaki yolun tosaıltalimaisına iişjkim 
Barakandan sözlü soru önergesi ıbullünmalkltadîır. 

Sayın Narin?. JBuraldialaf.. 
Sayım Basbakîan veya yerinle cevap verecek • sayın 

ıbaikan?» Yök. 
Soru öneııgeai ertdentmli#r. 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki Turban Otelinin orduevi olarak devre
dileceği iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Kültür ve 
Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlü'nun ce
vabı (6/454) 

IBAŞKJAN — 36 noı şurada, Çorum Milllleltvekıl 
AB Ayhan Çdtin'in, ÇforumMalki Turlbam Otelinin or
duevi oktfak devredileceği iddiasına iİşjkün Kültiür ve 
Turizmi Bakanınldan sözlü soru önergesi' bulunmakta-
•du'. 

Sayın Çdtün?.. Buradalar. 
İSaıyın Balkan?., Buradalar. 
önergeyi tfkultuybruml : 

Türkiye Büyük Millet (Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sözlü sorumumSayım Kültür ve Tu-

ttizmı Bakamımız tarafından oevapüandurılımasına de-
{taMerimizi saygıllarımik iarz ederim. 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

. SORIU •: Mülkiyetti Çorum Bdediyesine ve islet
me hakkı Turizm İBankasıoa ait olan Çorum Turban 
Otelinim Çorum'a gelebilecek askerî biriliğe orduevi 
olarak devredileceği hususu son günlerde Çorum Hal
kımı aşırı derecede rahatsız etmektedir. 

a) Turban Otelimin Turizm Bankası ıtiarafrodan 
tahliye edimesi l e ifflgü herhangi resmî italep veya 
düşünce var imidir? 

!b) Böyle bir devir söz konusu ise Turban Oteli, 
Çorum halkıma ve yıflıhk alltmı̂ hin yabancı turist ka
pasiteli Çorum-IHatıtusaş ıtuırizm kapasitesine çok mu 
görüamekıtedir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sayım 
Bakan, buyurum, efendim. 

KİÜLTOR VE TURttZM BAKANI MEHMET 
MİÜKERIRJBM TAIŞÇIOÖIİU IflSıvas) — Sayım Baş
kam, muhterem mıiietvekiied; Turizm Bankasına 
bağlı Turbam itesMerİniim 31 adet isletmesi ımevcuıt-
ıtur; bunların içerisinde 4 (tanesi (Samsun, Amasya, 
Çorum ve Şanlıurfa) zarar etmektedir. Z a ı ^ işletme ha
lasımdan değil, bu iflebmeilerin bulundukları yer ve 

olmayan yörelerde olmasından 
tikle, ÇorumMaki Turban 

lerin iki saat öbür 'tarafa git
ti saat bu tarafa geddiğinde An

kara'da konaklamayıi tercih ettüflcteri içim, çokçası, ırağ-
'bet etmedikleri bir jotel olma durumunda kalmıştır. 
Sedefimden bana yajdigâr kalan, açıJLış merasimlini 
benini yaptığmı ve başarnlı otaıasraı candan istediğim 

ıturizme fazk etveriş 
kaymaklamımalötaldır. 
OMİ, ÇoruimMam 
ıtiğinde Samsun'da; 
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bir <teşdkkül olmasına rağmen maalesef zarar etmek
tedir. 

Sizleri işgal edecek değilim; burada, bankanın ba
na verdiği rakamlar var, nedenler var, bunları geçe
lim; yalnız, konuyla ilgili olarak Yüksek Denetleme 
IKuruilunun 'bir raporu var. Barakamızı, buraları ıterk 
etime yolunda teşebbüse girmeye mecbur eden, esas, 
bu rapor oÜmuştuır. tBu raporda deniyor ki1: «Komşu 

- illerde (Amasya, Samsun gibıi komşto İllerde) ve Şanlıur
fa'da aynı ıturizm hareketine kıaıtılan turistlere yöne
lik işletmelerim bankaya devrinin (turist potansiyelinin 
dağılmasına ve beklenen oda doluluğunun sağlanma
sına neden olduğu.,.. ÇeşMi yarım kalmış veya kadı 
işletilmeyen tesislerin bankada muhafaza edilmesin
den vazgeçilmesi...» ©öyle, sadece tavsıiye kararı de
ğil, bir amtir hüküm taşıyan rapor var. Yalnız, ban
ka . vazifesini yapmış olmakla beraber, biz bakanlık 
olarak, 'bu bahsettiğim 4 ilde aşağı yukarı, kalınabi-
lecek, modern 4 itane "tesisin kapatılmasından ve Tur
ban gibi kaliteli bir işletmeci tarafından işletilmesin
den vazgeçmenin doğru olmadığı kanaatindeyiz. O 
itibarla, ben, bankanın, meselenin sadece ekonomik 
koşullar göz önüne alınarak karar vermesinden baş
ka, onun yannsıra, buralarda bir sosyal atotivlite yarat-
rrnak da bir hükümetin vazifesidir diye düşündüm ve 
tahmin ediyorum ki, Turizm Bankasına bağh Tumban 
'tesislerinin yeni statüsüyle bu mesele halledilecektir. 
İnşallah bu 21 adet Turban tesislerini bir holdingle 
'toplayıp, bu holdingin sermayesinin yüzde 51'inin 
özel sektöre veya diğer alıcılara devrini düşünüyoruz. 
Hepsini birlikte mütalaa dtimek suretiyle elde edile
cek kârın içerisinde bu 4 işletmenin kârı kabillti ihmal
dir, diye düşünüyoruz. (Bir sosyal hizmet getirme ama
cıyla, bu (tesislerin kapatılması1 yerine, bu şekilde {iş
letilmesinin doğru olacağını kendilerine ıtavsiye ettim. 
Zannediyorum ki, bu yönde karar alacaklardır. 

Saygılarımla arz ederim efendim. '((Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Sayın Çetin, konuşmak işitiyor musunuz? 
ALÎ (AYHAN ÇETİN florum) — Efendim, 

teşekkür ederim. 

BAŞKAN.—r Soru cevaplandırılmışıtır. 
37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına His-
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6j'455) 

38. —. Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

BAŞKAN — 37 ve 38 dnci sıralardaki Çorum 
MMetvekrilİ Ali Ayhan Çetin'in soru önergeleri,, İç
tüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

39. •— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'm, Kur'an kurslarına ilişkin sözlü, sorusu ve Dev
let Bakanı Kazım Oksay'ın cevabı (6/457) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, IKur'an kurslarına lişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (bulunmakta
dır. 

Sayın Arılkan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?., 'Buradalar. 
Önergeyi okuituyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Kâ

zım Oksay tarafından sözlü olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) Ülkemizde mevcut Kur'an kursları
nın sayısı nedir? 

Bu kurslar hangi yasa çerçevesinde faaliyette bu
lunmaktadırlar? 

ib) Bu kurslara 1984 ve 1985 yıllarında hangi 
yaş gruplarında kaç çocuk ve kişi katılmıştır? 

Soru 2. a) 1984 ve 1985 yıllarında ayrı ayn 
bu kurslardan kaç adedi Diyanet İşleri Başkanlığı 
tarafından denetlenmiştir? Bu denetlemeler nasıl ya
pılmıştır? 

b) Denetlemeler sonucunda Anayasaya, ilgili 
yasalara ve laiklik ilkesine aykırı herhangi bir hu
sus tespit edilmiş midir? Edilmişse kaç sorumlu 
hakkında hangi tarihilerde ne gibi işlem yapılmıştır? 

Soru 3. Yayın organlarında yer alan haberler 
üzerine veya daha önce, «Tahsil çağındaki talebele 
re yardım derneği», «kurs ve okul taleblerine yar 
dun derneği» veya benzer adlarla kurulmuş olan der 
nek ve dershanelerde Diyanet İşleri Başkanlığı 
saptadığı ilkeler dışında «Süteymancılik eğitimi» ve 
yâ Anayasaya ve ilgili yasalara aykırı olarak gerici 
akımlar yönünde eğitimler konusunda, Diyanet işleri 
Başkanlığı, başta TRT olmak üzere herhangi bir ya 
yın organında halkımızı açıkça uyaran ve aydınla 
itan girişimde bulunmuş mudur? Bunlar yapılmıştır. 

IBAŞKAN — (Soruyu cevaplandırmak üzere, Dev
let Bakanı Sayın Kâzım lOksay, buyurun efendim. 

IDEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY ^Boflu) — 
'Sayın Başkan, sayın miilletvekilleri; Edirne Millet
vekili Sayın Arıkan'ın, Kurlan kurslarına İlişkin söz-
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Mi soru önergesini cevapılamdırrnak üzere huzurları
nızda bulımuyoruım. 

Ülkemizde Diyanet İşleri: ©aşkaınlığınıın 'bilgi ve 
denetimi altında faaliyet gösteren Kur'an kursu sa
yısı 3 538 dir. İBu kurslar, 63'3 sayılı Diyanet İşleri 
Başkanlığı Kuruluş ve Görevileri Hakkımdaki Kanu
num 8 indi maddesinin <d) fıkrası gereğince hıazıria-
nan v* 17 Ekim 1971 günlü 13989 saydı 'Resmî Ga
zetede yayınlanarak yürüdüğe giren Kur'an Kursları 
Yönetmeliğinin 3 üıncü maddesi uyarınca, Mıilî Eği
ttim Gençlik ve Spor İBakamlığıyla işbirliği yapmak su
retiyle açılı<rt yönetilir ve dıenetilenıir. Bu kurslara 
1984 - 1985 öğretim yıüında, ilkokul eğitimini (tamam
layan 12-16 yaş grubundaki 45903'ü erkek, 67338'i 
kız 'dknak Üzere, ıtoplam 113 241 kişi iştirak etmiş-
ıtîf. 

(Kur'an kursları, M İ Eğitim Gençılik ve 'Spor 
©akantığı ve Diyanet işleri İBaşkanlığı müfettişleri ile 
Milî Eğitim Gençılik ve Spor müdürlerinee denet
lendiği gibi, gerekli görüldüğünde, 5442 sayılı /îl (İda
resi (Kanununa göre, mülkî amirin tensip edeceği 
kişilerce de dendtllenir. Ayrıca, '16.8.1984 gün ve 38 
numaralı Diyanet İşleri Başkanlığı Genelgesi gere
ğince, bölgelerinde (1) kurs olan müftüler, haftada 
(bir; 2 kurs olan müftüler, 15 günde bir; 3 kurs olan 
"müftüler, 20 günde ibir; 4 kurs olan müftüler, ayda 
bir; dörtten fazla kurs oton müftüler de sırasıyla ay
da en az 4 kursu denetleyecek şekilde bir planüama 
yaparak, gerekli denetlemeyi isürdürmıelfctedirler. 

Yapıllıan denetimler sonucunda, mevzuata aykırı 
herhangi bir uygulama ıtespit edilmemiştir. 

«Tahsil Çağındaki Talebelere Yardım Derneği» 
«veya» «Kurs ve okul talebelerine yardım derneği» 
gibi dernek veya kuruluşlar, İçişleri (Bakanlığının de
netimi altındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı ile orga
nik bir bağı yoktur. 

©Miğferimize arz. ediyorum. (ANAP sıralarından 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın ©akan. 
Sayın Arıikan, konuşmak istiyor musunuz efendim? 
TÜRKAN TURGUT AREKAN '(Edime) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — ©uyurun efendüm. 
TÜRKÜN TURGUT AJRIKAN (Edirne) — Sa

yın ©aşkam, değerli miMetvekıüeri; Sayın Devlet Ba-
kamıımıza, sorularıma rakıaımiı cevaplar verdikleri için 
teşekkür ediyorum; gerçekten istifade ettim. 

Ancak, »on aylarda, Yeni Asır, Güneş, Cumhuri
yet, Mffiyet, Nokıta ve diğer gazete ve derglerde yer 

aflara, Kur'an kursları ve irtica ile ilgili manşetleri, 
resimleri, bilgileri (tekrarlamak da işitemiyorum; an
cak, Kur'an kurslarıyla 'ilgili olarak bazı deneüimaiz-
liklerin ve konuyu önemsememenin yarattığı önemli 
bir boyutu yüce Meclise de sunmak istiyorum. 

İstanbul'daki Kur'an kurslarında, ekonomik ha
yatı yönlendirici propagandalar yapılmaya başlamış-
ıtır. Kurslara devam eden genç kızlara ve kadınlara 
şöyle denilmektedir: «Falanca marka margarin yağını 
yemeyin; çünkü içine domuz yağı karıştınlmaktadır. 
Margarine domuz yağı karıştırıldığı, 1932 yılında ya
yınlanan Hayait AmsMopedisıinin 3126 ncı sayfasında 
yazılıdır. İBu ansiMopediniim fotokopisini, Beyazıt'ta 
©eyaz Saray binasının alt katında, dinî yayımlar satan 
falanca kitapçıdan alabilirsiniz.» 

Nitekim, Kur'an kursu öğrencisi genç kızlar bu 
kitapçıdan ansiklopedimin fotokopisini almaktadırlar; 
aynı kitapçıdan 'bir fotokopi de ben aldım; sonra, gel
dim Meclis Kütüphanesinde ansiklopediyi buldum 
ve karşılaştırdım; gerçekten doğru. Ansiklopedinin 
fotokopisi burada tarih 1932, (Hayat Ansiklopedisi, 
aynen okuyorum: «... içyağı yıkanır, dondurulur, doğ
rama makinelerine götürülür ve bilahaıra aşağı sühu
nette eritilir. Husule gelen yağ, hamur kıvamına ge
linceye kadar halita soğutulur. İçyağının olein kıs
mı .tazyikle stearin kısmından ayrılır. Torbadan ge
çen bu az kıvamlı yağ, soğuk su içine dökülür ve 
orada donar. Domuzun derisi altındaki taze içyağı 
da buna benzer bir .muameleye tabi tutulur ve mu
tedil domuz yağı elde edilir. Bu yağ, muhtelif nis
petlerde nebatıi zeytlere '(yağlara) veya tereyaiğına ka
rıştırılır.» İşte, bu fotokopiyi Kur'an kurslarında 
genç kızlara dağıtıyorlar. 

Sayım milletvekilleri, bunun arkasındaki amaç ne
dir? ©ana göre şunlar olabilir: 

1. Rakip bir yağ firması, Kur'an kursu hoca-
sıyla anlaşıp, firma aleyhine gençleri yönlendiırmıek-
ıtedk. ^ 

2. Beliirli tarikat mensuplarına ait bir yağ fab
rikası vardır, kendi çıkarları için kurslardaki genç
leri kullanmaktadır. 

3; Belirli bir ıtarükaita mensup kişiler, tüm ekono
miyi ele geçirmeye çalışmaktadırlar. 

(Kurlara kurslarında sürdürülen bu ittir uygulama
lar, açıkça Anayasanın ihlalidir; çünkü Anayasanın 
24 üncü maddesinin son fıkrası aynen şöyledir: «Kim
se, devletin sosyali, ekonomik, siyasî veya hukukî te
mel düzenıini kısmen de olsa din kurallarına dayan
dırma veya siyasî veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağ-
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lama amacıyla, her ne suretle olursa olsun dini veya 
din duygulandı yahutt dince kotsal şayian şeyleri 
isbismaır edemez ve kötüye kullanamaz» 

Sayın nn^lıetvekllkıri, Atatürk'e dili uzatılan tekke
ler, denetimsiz Kjur'an kursları alabildiğine faaliyette 
bulunurken, liilgili 'bir bakanımız, «lırtica fazla /büyütü
lüyor, tekke olayı adi bir olaydır» derse; ANAP'lı bir 
belediye başkanı, «Tarikatçılık Atatürk düşmanlığı 
değildir» derse; fuar müdürü, tarikat gazetesini ko
rursa, 'bu davranışlar fırsatçılara fırsat verir, bu dav
ranışlar irticaya, âdeta, ^bırakınız, yapınız» imajını 
verir. 

Kuır'an koralarının denetiminin yeteri ölçüde ya
pılıp yapılmadığını 'ben kontrol edemedim; ama Saym 
Bakanımız bilgiler verdiler. Bazı hesaplaırı yaptıktan 
sanıra 'belki bir yargıya ulaşımıak mümkün olabilir. 
Anoaık, geçenlerde gene Diyanet ftşleri Başkanlığı ga
zetelere bir beyanat verdi ve Kur'an kurslarının 
denetraıinıin yöterîsi Ölçüde yapılmadığını bizzat ken-
dİeni 'bildirdiler; ama aynı Diyanet tşlıeri ^Başkanlığı, 
TRT'de ve diğer yayın organlarında halkı bu yönde 
açıkça aydınlatacak hiçbir açıklamada da bulunma-
dılar. 

Sayın mMetvekiIeri, ülkemıiz önemli sekide irtica 
'tehdidi altındadır; herkesin çok dikkatli olması ge
rekmektedir; özelifce hükümetin bu konuya ciddiyet
le eğimesıi şarttır, vurdumduymazlığı bırakmak, çok 
duyarlı olanak şarttır. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. ı(HP ve MDP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edeniz Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır, 
40. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Kadıköy Kız Lisesi orta üçüncü sınıf öğrencileri
ne sorulan din ve ahlâk sorularına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(61458) 

•BAŞKAN — 40 inci sırada yer alan, Edirne Mil
letvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü soru öner
gesi, İçtüzüğün 97 nci madldesi gereğince ertelen
miştir. 

. 41. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından söz
lü soru önergesi (6/459) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzerin, sakat ve eski hükümlü
leri çalıştırma yükümlülüğünü düzenleyecek ıfüzüğün 
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çıkarıHmayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Balkanından sözlü soru önergesi yer alimakta-
dırH 

Sayın Üzel?.. Burada., 
Salyın Bakan?.. Yok* 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir-
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 

IBAŞKAN — 42 noi sırada yer alan, Edirne Mil
letvekili Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü soru öner
gesi, içtüzüğün 97 nci maddesi gereğince ertelen-
rniştir.1 

43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba
kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

IBAŞKAN — 43 üncü sırada yer alan, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün sözlü soru önergesi, 25 
gün mehil istendiğinden eritelenmiştir.ı 

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

BAŞKAN — 44 üncü sırada, S'ikt Milletvekili 
Rıza Tekin'in, Siirt İline 'bağlı 'bazı ilçelerin kara
yolu sorununa ilişkin Bayındırlık ve îskân Baka
nından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Tekin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok.-
Sözlü soru önergesi ertelenmiştik. 
45. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 

in, marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulama
sının kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzerin, marangıozlara tanınan 
kapasite 'belgesi uygulamasının kaldırılış nedenine 
Miskin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi yer aHmaktadır. 

Sayın Üzel?.. Burada, 
Sayın Baklan?.. Yok., 
Sözlü soru önergesi ertelenmek., 
46. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 

in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Mü
essesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden ba
zılarının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 
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•BAŞKAN — 46 ncı sırada, Eskişehir Milletve
kili Möhmet Nuri Üzerin, Türiklye Demir ve Çelik 
İstetmeleri Karabük Müessesesi İnşaat Müdürlüğün
de çalışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin fes
hedileceği iddiasına ilişikLİ-n Devlet Bakanından sözlü 
«om önergesi yer almaktadır., 

İSayın Üzel?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Ydk< 
ISÖzlü soru önerlgdsi ertelenmiştir., 
47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, ka

mu kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımların
da yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (61466) 

İBA^KIAN — 47 noi şurada yer alan 'Kayseri Mil-
leüvdkili Mehmet Ünerfn sözlü soru önergesi, soru 
sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiş'tıir. 

48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Man
yas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/467) 

ı ^»"» 

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Erzu
rum İli Aziziye Mahallesinde yaptırılan sosyal mes
kenlerin Erzurum Belediyesince hak sahiplerine fahiş 
fiyatla satılacağı iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Gi-
ray'ın yazılı cevabı (7/606) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ede
rim.* 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Erzurum ili Aziziye Mahallesinde saikın 150 aile
ye ait gecekondu 'boşaltılmış ve bu ailelere aynı ma
hallede İmar ve İskân Bakanlığından alınan krediy
le 150 konut inşa edilmek suretiyle bu 150 hak sa-

IBAŞKİA'N — 48 inci sırada, Balıkesir Millet- -
vekilli Cahit Tutum'un, Manyas Gölünden kanal aça
rak yapılan sulamaya ilişkin Enerji ve Tabiî (Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi yer almak
tadır., 

Sayın Tuttum?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok, 
Stizlü sttru önerigesi ertelenmiştir.; 

Gündemimize ıgöre, kanun tasları ve teklifleri
nin görüşmelerine geçmemiz gerekmektedir. Ancak, 
dünkü birleşimin kapanışında, bunların görüşüleceği, 
İçtüzüğün '50 inci maddesine göre, Başkanlıkça Ge-
nöl Kurula ibildirilmediği için sözlü sorularla, kanun 
tasarı ve ykliflerini sırasıyla görüşmek için 22 Ekim 
1985 Salı günü saat l'5.001te toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17,46 

CEVAPLAR (Devam) 

hlbi aileye sosyal menken olarak kiıa mukabili tah
sis edilmiştir. Bu defa 'Belediye bu yerleri aynı ki
şilere 2 200 000 TL. bedel karşılığında saiümayı ka-
rarlaştnrmıştır.1 

2, Belediyece yapılan bu işlemi sosyal konut 
politikanıza uygun 'bulmakta mısınız? 

3 4 Belediye ve oluşturulan bu fahiş bedeli öde
yemeyecek vatandaşların durumu ne olacaktır? Bu 
valtandaşUara Devlet nasıl yardımcı olacaktır? 

Aynı mahalde İmar ve İskân Bakanlığınca yap
tırılan aynı standarttaki dairelere ait İmar ve İskân 
Bakanlığı emsal bedel listesıinde daire fiyatları 
1 596 000 TL. olarak fbelıirlenımişltir. 

(Bu duruma göre Belediye esasen geçinmeden aciz 
olup gecekonduya sığınmış bulunan bu vatandaş-
iardan açıktan 600 000 TL. kâr eteneyi amaçla
maktadır. 

)1« lYukarıda arz edilen husus doğru oıudur? 
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T.C, 
Bayındırlık ve îskân Bakanlığı 17 . 10 . 1985 

Teknik Araştırma ve Uygulama 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 1-10-01/16685/85, 30620 
KİONÜ : Kara Miietvekiii Sa Ömer! 

Kusjhan'ıın yazılı soru önergesi 

Türküye Büyük 'Millet Meolıisi Başkanlığına. 
îlgli ! 1, 16.9.1985 .000, 7/606-413645983 sayıh1 

yazınız ve eki önerge. 
2. Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Mü

dürlüğünün 20.9.1985 gün, 18/106-957/05650 sayıla 
• yazısı ve eki. 

İlgi (1) yazıları ekinde Başbakanlığa intikal eden 
Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan'ın yazılı soru 
önergesi Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel 
Müdürlüğünün ilgi (2) yazısı ekinde Bakanlığıma 
gönderilerek Sayın Başbakanımızın kendileri adına 
Bakanlığımca cevap veraimesinü ıtenSip ettikleri bil-
dirümisitir., 

Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan'ın yazılı 
soru önergesinde yer alan konular için yapılan in
celemede; Erzurum Jli Merkezinde 775 sayılı Ge
cekondu Kanunu gereğince tesis edilen önleme bölge
lerinde Bakanlığımızca konut inşa ettirildiği gibi, 
Bakanlığımızca verilen kredilerle belediyesince de 
konut yaptırılmıştır, 

Bu kapsamda inşa ettirilen konutlar 775 sayılı 
Kanunun öngördüğü dar gelirli ve konuitsuız vatan
daşların hizmetine kiralık olarak sunulmuştur*; Ancak 
kiralık konut uygulamasının yönetim güçlüğü, kirala
rın düşük oluşu, bakım ve onarım masraflarının Dev
let Bütçesine gefcirdiğü yük dikkate alınarak konutla
rın mülk olarak vatandaşlara satışı veya kamu ku
rum ve kuruluşlarına tahsis ' edilmesi kararı alın
mıştır. 

20.6.1984 tarih ve 18437 sayılı Resmî Gazetede 
yayımlanan «775 sayıık Kanunun 26 ncı maddesinin 
Değiştirilmesine Dair 3016 sayılı Kanun» gereği em
sal bedel üzerinden satış işlemleri yürütülmektedir. 

Erzurum İlli Merkezindeki konutların Valiliğince 
belirlenip onay için Bakanlığımıza gönderilen konut 
ve arsa emsal bedelHeri Bakanlığımızın 24.4.1985 gün 
ve 7575/657 sayılı onayı l e kesinleşmiştir. 

Bu onaya göre; 1963 yılkıda dnışa edilmiş olan 
Karskapı semtindeki 24- adet halk konutunun arsa pa
yı dahil emsal (bedeli 1 596 000 TL. sı 3 numaralı 
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Gecekondu önleme Bölgesinde Bakanlığımızca inşa 
ettirilen konutlardan inşaatı 1982 yılında tamamla
nan 50 konutun zemin ve 4. katları arsa payı dahil 
2 363 120. TL. sı 1., 2., 3. katları 2 463 120 TL. in
şaatı 1981 yılanda tamamlanan 600 konutun zemin 
ve 4. katları 2 296 040 TL. 1., 2„ 3. katları 2 395 040 
TL.; sı, (belediyesince inşa ettirilen 150 konutun ise 
arsa payı diahıil zemin ve 4. katlan 2 100 000 TL^ 
1., 2., 3. katları 2 200 000 TL. sı olmaktadır. 

Emsal bedel tespitlerinde konutların yıpranma 
payı dikkate alınmaktadır. Bu sebeple Erzurum Mer
kezde Bakanilığıtrmzca 1963 yılında inşa ettirilen Kars
kapı semtindeki 24 konutun emsal bedel ile beledi
yesince inşa ettirilmiş olan ve inşaatı 1978 yılında 
tamamlanan 150 konutun emsal bedeli arasında fark
lılık olmaktadır. Ayrıca Bakanlığımızca inşa ettiri
len ve inşaatları 1981 ve 1982 yıllarında tamamlanan 
konutlarını emsal 'bedelleri de belediyesince inşa et
tirilenlerden daha yüksek olmaktadır. 

775 sayılı Kanuna göre inşa ettirilen konutların 
dar gelirli ve konutsuz vatandaşlara mülk olarak sa-
ıtışında belirlenen bedelin tamamı peşin alınmayıp 
% 25'i peşin alınmakta, geri kalan borç %5 faiz 
ve 15 - 20 yıl-vadeli olabilmetkedir. Bu husus dar ge-
lirli ve kont'suz vatandaşların konut sahibi olabilme
leri için Devletimizin yaptığı önemli bir yardım ol
maktadır. 

Bingilerinize arz ederim^ 
1. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
2. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 

ün, 1, 2 ve 3 üncü dereceli kadrolara atanan perso
nele ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakam Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/683) 

Türkiye Büyük MMet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın yazılı olarak Sayın Millî 

EğMm Gençlik ve Spor Bakanı tarafından yanıtlan-
masını ve gereğine müsaadelerinizi arz ederim. 

Yıtaıaz İhsan Hasltfürîc 
İstanbul 

.1. Son üç ay içinde 1, 2, 3 üncü derece kad
rolara asıl ve vekâleten atanan personel ve nitelikleri 
hakkında bi%i verir misiniz? 

2. Bakanlığınızda özel oda ve imkâna sahip ça
lışan milletvekilli var mıdır? Varsa bu milletvekille
rine hangi.kıstas ve yetki ile bu olanaklar verilmiştir? 

3. Spor mlüsalbakalarına gözlemci milletvekili 
gönderilmiş midir? Gönderilmiş (ise hangi yasa hü-
IklUlmileriine dayanılmışıtır? 
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4̂  Mit! Eğitim müdürlerinin öğrenim durumla
rına göre bil listesini verir misiniz? 

T,C 
MİM eğitim Gençlik ve 14 . 10 . 1985 

Spor (Bakanlığı 
Personel Genel Müdürlüp 

Sayı : 300, Bd. lt-3,Pfta. Koord. Şb. (646) 
Kbnu : Yazılı sıaru önergesi, 

Türkıiye Büyük Millet Mec3m Başkanlığına 
tîgi : Türkiye Büyük Mffleft Meclisi Genel Sek

reterliğinin 25.9.1985 ıgün, Kanunlar ve Kararlar 
Dairesi Başkanlığının 7/683-4382/16997 sayılı yazısı, 

İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Has-
»ürklttn 1,2 ve 3 üncü dereceli kadrolara atanan 
personele ilişkin mm önergesi incelenmiş ve konu 
ile ilgili açıklamalar aşağıya çıkarılmıştır. 

1. Son üç ay içerisinde 1 inci derece kadroya 
12, 2 nci derece kadroya 11, ve 3 üncü derece kadro
ya 12 personelin asaleten atamaları ayrıca 3 perso
nelin de vekâleten atamaları yapıknı^tır. 

1740.1985 0 : 1 

Bu görevlere ataması yapılacak olan personellin 
657 sayılı Kanunun 68 inci madde»! gereği; 

a) 1 inci dereceli görevlerden ek göstergeli 650 
ve daha yukarıda olanlar için en az 12 yıl, 

ıb) 1 ve 2 noi derece görevlerden ek göstergeai 
650'den az olanlar için en az 10 yıU 

c) 3 ve 4 üncü dereceli görevler için en az 8 
yıl 160 sayılı Kanunun 4 üncü maddesine tabi ku
rumlarda fiilen çalışmış olması ve yükseköğrenim 
görmüş bulunması şartı aranmaktadır. 

2. (Bakanlığımızda özel otta ve imkâna sahip ola
rak çahşan mületvekili bulunmamaktadır. 

3. Bakanlıkta göreve başladığım tarihten bugü
ne kadar spor müsabakalarına gözlemci olarak mil-
lelvekii gönderalmemiftir. 

4. Ü Milî Eğitim Gençlik ve Spor müdürlükle
rine asaleten atananların öğrenim durumlarını gös
terir liste ilûşikte sunulknuşitur. 

Arz ederim. 
ıMetin Bmiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakam. 
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ti Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüklerine 

. tiki Adıl Adı Soyadı 

Aifiyomj 
Amasya,' 
Aydinj 
Bingöl 
BMtfsı t ı 
Bolü; 
Bursa 
Çanakkale; 
Çorum 
Denizli) 
Diyarbakır, 
Eldiırne 
Erzincan! 
Erzurum! 
Giresunı 
Hatay 
İsparta1 

İzmir; 
Kastamonu 
Kırşehir 
Konya!. 
Manisa 
Mardin 
Nevşehir 
Niğde) 
Rize 
Sakarya 
Sivas 
Tekirdağ 
Trabzon 

Fahrettin özçolbani 
Süleyman Çulha 
Sami Ko# 

.Necmettin Şiırıse^ 
Cevdet Çalapkulü! 
Muhammet Durmuş 
Necmii Yazıcıogüu! 
Osman Yılmaz Gençögfhı 
Şeref Kapıdere, 
Celal Eğimezı 
Ruhî PeMvara 
Yılmaz Tufaml 
Budak KirziöghU 
Recait Nurhan Yavuz 
Ahmet Uçunj 
Esat Sağcan 
Fevzi Pişkini 
Metin Daniisj 
İshak Güneri 
Şeref Sinmez! 
Mehmet Zenginb'ali 
İhsan Kızıltoprakl 
İbrahim Taşkın Bntiürk 
Mahmut özdil 
Altan Baseski 
Aüı Yaşar Bayramoğhı 
İsmet Yıtoıaz) 
Mehmet Gökçen: 
M. Oktay Armağan 
Bener Çordanı 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm, 
TRT Kurumu mensuplarının yurt dışı seyahatlerine 
ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/694) 

Türkiye Büyük MMet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakam Sayın Me

sut Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
içün gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Atandığı tarihten 30 Eylül 1985 tarihine 
kadar TRT Kurumu Genel Müdürü Sayın Prof. Dr. 
Tunca Toskay : 

ileten Atananların öğrenim Durumunu Gösterir Liste 

öğrenühı Durumu 

İst. Üni. Ed, Fak. Tarih Bölümü 
Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü 
Necati Eğitim Enstitüsü] 
Gazti Eğitim Enstitüsü Eğitim Bölümü 
Üst Ün. Ed. Fak. Tarih Bölümü 
Bursa Eğitim Enstitüsü Türkçe BöKimü 
îst, Eğt. Enstitüsü Eğitim Bölümü 
İst. Ün. Eğt. Fak. Tarih ©ölümü 
Atatürk Eğitim Enstitüsü İngilizce Bölümü 
Diyarbakır Eğt. Ens, Fen Bölümü; 
İst. Ün. Ed. Fak. Coğrafya OBölÜmÜ 
Diyarbakır Eğitim Enstitüsü 
Ank. Ün. Eğ. Fak. Türkçe Bölümü 
Gazi Eğitim EnstMsü 
Erzurum Eğt. Ens. Matematik Bölümü! 
Necati Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü 
Bursa Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü 
Balikesir Necati Eğitim Enstitüsü 
Konya Eğitim Enstitüsü Fen «Bölümü 
Gazi E ğ ü m Enstitüsü Pedagoji Bölümü 
îst. Ün. Ed. Fak. Tarih Bölümü 
îst. Ün. Bd. Fak. Tarih Bölümü 
Ankara İktisadî Ticarî İlimler Akademisi 
İstanbul Yüksek Mam Enstitüsü 
Gazi Eğitim Enstitüsü Fen Bölümü 
Ankara Üniversitesi Edebiyat Fakültesi 
Erzurum Kâzım Karabe t e Eğitim Enstitüsü 
İstanbul Üniversitesi Ebediyat Fakültesi 
Dil, Tarih, Coğrafya Fakültesi 
Ankara Üniversitesi Bbedîyalt Fakültesi 

I a) Kaç defa yurt dışına çıkmıştır?. 
b) Hangi Ülkelere gûtımliştir?. 
c) Her çıkışta her ülkede kaldığı gün sayısı top

lamı nedir?. 
i d) Bu seyahatlerin toplam maliyeti nedir?. 

Soru 2. Genel Müdürün her ülkeye gidiş amacı 
nedir?. Bu seyahatler sonunda ayrı ayrı TRT Kuru
muna ne sağlamıştır?. Ülkemize ne sağlamıştır?. 

Soru 3. Aynı talihler (içinde, Genel Müdür dışın
da, TRT Kurumundan.çok kısa süreli görevli olarak : 

a) Kaç kişi yurt dışına igtmîtsjir?. 

b) Bunların toplam olarak yurt dışında kalış gün 
I sayıları toplamı nedir?. 
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c) Bu seyahatlerin toplam maliyeti nedir?. 
Soru 4. Bu seyahatler için TRT bütçesi dışından, 

fonlar dahil, başka kaynaklardan herhangi bir ödeme 
yapılmış mıdır?. Yapılmışsa toplam tutarı TL. ola
rak. nedir?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 14.10.1985 

Sayı : 04-012-1/02199 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 1 Ekim 1985 gün, Genel (Sekreterlik Kanun

lar Kararlar Daire Başkanlığı, 7/694-4424/17131 sa
yılı yazıları. 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandı
rılması istenen yazılı soru önergesine cevap metni ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
A. Mesut Yılmaz 

Devlet Balkanı 

1. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel 
Müdürü Tunca Toskay, göreve atandığı 29.3.1984 
tarihinden sonra : 

— 29 Haziran - 2 Temmuz 1984 tarihleri arasın
da Avrupa Yayın Birliği Genel Kurul Toplantısına 
katılmalk üzere İsveç'e, (Stockholm) ve bu toplantıyı 
takiben, 3-7 Temmuz 1984 tarihleri arasında, İngiliz 
Yayın Kurumu BBC'yi ziyaret için İngiltere'ye (Lond
ra), 

— 2-6 Ekim 1984 tarihleri arasında Çekoslovak
ya'ya, 

— 31 Ekim - 10 Kasım 1984 tarihleri arasında 
Asya Pasifik Yayın Biriliği Genel Kurul toplantısına 
katılmak üzere Tokyo'ya, 

— 26-30 Kasım 1984 tarihleri arasında Tunus'a, 
— 17-23 Mart 1985 tarihleri arasında Federal Al

manya'ya (Köln), 

— 28 Haziran - 9 Temmuz 1985 tarihleri arasın
da Çin Halk Cumhuriyetine, 

— 1-6 Eylül 1985 tarihleri arasında Federal Al
manya'ya (B. Berlin), 

Olmak üzere, 7 defa yurt dışıma çıkmıştır. 
Bu seyahatlerin toplam maliyeti 6.212.632 TL. 

dir. 
2. 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Ka

nunu 9 uncu maddesi ile Türkiye Radyo Televizyon 
Kurumuna, diğer görevleri yanında, «Bu Kanun çer
çevesinde, milletlerarası radyo ve televizyon kuruluş
ları ve yabancı radyo ve televizyon kurumları ile 'iliş
kileri düzenlemek, yürütmek ve Başbakanlığım ona
yını alarak gerektiğinde anlaşma, sözleşme ve proto
koller iiımza etmek» yetki ve görevini vermiştir. 

Kurum Genel Müdürünün yukarıda sözü edilen 
•seyahatleri, Kuruma Kanunla verilmiş olan görevler 
çerçevesinde; 

a) Kurumun üyesi 'bulunduğu Avrupa Yayın Bir
liği ile Asya - Pasifik Yayım Birliğinin Genel Kurul 
toplantılarına Kurumu temıslilen katılmak ve ayrıca 
söz konusu birliklere üye ülkelerin yayın kuruluşlarıy
la ilişkileri geliştirmek, 

b) Başbakanlığın onayı ve Dışişleri Bakanlığının 
da aracılığı ile, Federal Almanya, Çekoslovakya ve 
Tunus yayın kuruluşları ile çeşitli alanlarda sağlana
cak ve geliştirilecek işbirliği esaslarımın tespiti ve bu 
konudaki 'işbirliği Protokollerinin imzalanması, 

c) Başbakan Turgut özal'ın Çin Halk Cumhu
riyetini ziyaretine katılmak ve Çin Yayın Kurumu ile 
TRT arasındaki ilişkilerin geliştirimesi için temas
larda bulunmak, 

d) İngiliz yayın kuruluşu BBC ile iyi ilişki ve 
işbirliğini geliştirmek, program mübadelesinde olum
lu gelişmeler sağlamak ve teknik bilgi, belge ve mal
zemeyi yerinde incelemek. 

Amaçlarıyla yapılmış ve bu istikaımette önemi ge
lişmeler sağlanmıştır. 

3. Aynı tarihler içinde çeşitli nedenlerle, (Ulus
lararası Toplantılar, Kurslar, Haber Program Hiz
metleri; Teknik ve Satmalıma, TV. Programları Spor 
Programları, Eurovizyon Yarışması, Tedavi) Kurum 
personelinden 206 kişi yurt dışına gitmiş ve toplam 
olarak 2742 gün yurt dışında kalmıştır. Bu seyahat
lerin toplam maliyeti 363.228.032 TL. dür. 

Bu. seyahatler için Kurumun bütçesi dışında bir 
kaynaktan ödeme yapılmamıştır. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

18 tNGÎ BİRLEŞİM 

17 . 10 . 1985 Perşembe 

' Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğllu'nun, 
Tulkeltiioiya Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

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

3. — İzmir Milletvekilli Rüşttü Şardağ'ın, Mildî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Balkanının bazı tasarrufla
rıma ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hüküme
timizin İran - Irak savaşının sona erdiriimesiyle ilgili 
girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/400) 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Devlet Plânlama Teşkilatında siyasi, kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

6. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Afltuna-
kar'm, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözü SOFU önergesd (6/403) 

7. — Adana Milletvekili Metlin ÜstüneTin, Fıisko-
brtk'in yer fıstığı üretidüerıine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

8.1 — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran . 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

9. — Hatay Milletvekili Tevfik Bi'lal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

10. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-. 
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/409) , 

11. —• İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

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

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

14. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

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

16. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanmdıan sözlü soru önergesi (6/424) 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

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



19. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğMm 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları 'iddiasına lişfcin M'illî Eği
tim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

20. — İstanbul Milletvekili Sabit Baıtumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yar/ürna-
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

2 1 . — istanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

22. — İstanbul MMetvekli Salbit Ba'tumllu'nun, Hü
kümetin para politikasına İlişkin Başbakandan söz
lü soru 'önergesi (6/433) 

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

24. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

25. — Ha'tay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
Emniyet Müdürlüğünde gözalltına alınan bazı kişilere 
ilişkin İçimleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/439) 

26. — Hatay Milletvekilli Tevfik Bilal'ın, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

27. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü ısoru önergesi (6/441) 

28. — Diyarbakır .MiHetveklfi 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) 

29. — İzmir Milletvekili Durcan Emîrbayer''rn, 
İzmir - Güaelbahçe*die tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen 'bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

30. — Diyarbakır MMefüvek'ü Kadir Narin'in, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

2 — 

31. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, asga
rî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

32. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/44SJ * 

33. — Aydın MıiUetvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanıma ilişkin İçişleri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/449) 

34. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/451) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

3.6. — 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) 

37. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum'daki Sümerbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/455) 

38. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 

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

40. — 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) 

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

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



43. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ba-
kanlıllt bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyasleri Balkanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

44. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'tin, Siirt tüne 
bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa ilişkin Bayın
dırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/462) 

45. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişled 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

46. — Bskişebir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in, 
Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri Karabük Mües
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akMerın'in feshedileceği iddiasına iişkfin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

47. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, kamu 
kurum ve kuruluşlarınla işçi ve memur alımlarında 
yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) 

48. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Man
yas Gölünden kanal açarak yapılan sulamaya ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklaır Bakanından sözlü soru 
önergesi' (6/467) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

x 1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Raporu (1/529) 
(S. Sayısı : 353) (Dağıtma tarihi: 13.6.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
iile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko- • 
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

3 — 

I 3. — 1479 Sayüı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

4. — özel öğretim Kurumları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701). (SA Sa
yısı •: 349) (Dağıtma tarifli : 7,6.1985) 

'5. — İstanbul Milletvekili Kemal özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğifcil-

• meleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/13>6) <B. Sayısı : 339) 
(Dağıtma tarihi rl0.6.1985) 

*6. — Ankara Milletvekili Sururi Saykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin 'Değiştirilmesine İlişkin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (2/181) '(S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 
10.6.1985) * 

7. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş. Mil-
İdavekiH Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Baü-
ıbey, Sivas MiEetvefcili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni IslimyeLi'nin, TüıMye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Mil
letvekili İhsan Tomlbuş'un, Türkiye Büyük MiMet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344) (Dağıtma tari
hi : 11.6.1985) 

X 8. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinlhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk BiMldmlerinin Sunul-, 
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




