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İ Ç İ N P E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZE>1 

II. — GELEN KÂĞITLAR ,.. \ 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Kırklareli Mg^tvekMi Erol Agagif 

in, Kuzey Atlanfcik A^^blesiniin 1985 yılı 
Genel Kurul toplanitısı rua'klkrada ıgitodom dışı 
konuşması 
- 2. — Denizli Milletvekiliİsmair Süngün' 

ün, Türk .̂ Ekonomisi ve Dünya Bankası Baş
kanı hakSünda gündem dışı konuşması ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı îs-
met Kaya Erdem'in cevabı 

3. — BM's MîMdtvekili Kâmnaıı İnan'ın, 
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve NİATO 
Genel Sekreterinim Ankara'ya yapacakları zi-
yaret konusunda gündem dışı konuşması 

B) Çeşitli İşler 
1. --*- Başkanlık divanlarını oluştura/ma

yan, koımisyonlarmhae^ gün ve saatte top
lanacaklarına dair Başkanlık duyurusu 

Sayfa 
4 

6,14 

6 

6:8 

8:9 

9:11 

77 

11! 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Irak'a gidecek olan 'Sanayii ve Ticaret 

Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne ka
dar Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye 
ve .Gümrük Bakanı Afeöt Kuriteebe Alpte-
rnoçin'in vekMUç etmesinin uygun (görüldüğü
ne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/889) 

2. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine 
dair Başkanlık tezkeresi (3/890) 

D) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk ve 15 arkadaşının, Doğu ve Güney
doğu illerindeki bölücü ve yıkıcı olaylar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Genel 
Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

IV. v - USUL HAKKINDA GÖRÜŞME-
LER 

1. — Başkanlığın 24.10.1985 tarihti 21 inci 
Birleşimdeki tutum- ve davranışları hak
kında. 

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

A) öngörülmeler 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 

10 arkadaşının; son zamanlarda yasa dışı 
kışkırtıcı bazı odakların, Devlet ve Cumhu
riyetimizi yıpratmak amacıyla Müslüman hal
kımızı İslam dininin gerçeklerinden saptırma
ya yönelik faaliyetleri konusunda Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci mad
deleri uyarınca bir genel görüşme açılması
na ilişkin önergesi (8/8) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 

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

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

3. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak 
edilen arsaların bedellerine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/413) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, yakınları aranan bazı vatandaşların yurt 
dışına çıkışlarına tahdit konulduğu iddiasına 
ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldı 
rım Akbulut'un cevabı (6/422) 

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

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

7. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu 
nun, uygulamaya konulan yatırım projele 
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/426) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver 
in, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğretmenle 

Sayfa 

15 

15 

15:30 

30,50 

30 

30 

30 

30 

30:32 

32 

32:33 

33 

rin ilköğretimde görev almaya zorlandıkları 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/429) 

9. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu' 
nun, kamu kesiminde çalışanlara evlenme 
yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/431) 

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

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

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

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

14. — izmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, izmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruh
sat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve is
kân Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Sıkıyönetim Kanununa göre soruştur
ması yapılıp da göreve iadeleri istenilen işçi 
ve memurlara ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ceva
bı (6/446) 

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

17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/448) 

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

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

Sayfa 
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Sayfa 
20. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nu

ri Üzel'in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştır
ma yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün 
çıkarılmayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sos
yal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/459) 

21. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşları
mızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/460) 

22. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atama 
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/461) 

23. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, 
Siirt iline bağlı bazı ilçelerin karayolu soru
nuna ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/462) 

35 

35 

35 

35 

24.— Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, marangozlara tanınan kapasite bel
gesi uygulamasının kaldırılış nedenine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/463) 35 

25. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri 
Karabük Müessesesi inşaat Müdürlüğünde 
çalışan işçilerden bazılarının iş akitlerinin 
feshedileceği iddiasına ilişkin Devlet Baka
nından sözlü soru önergesi (/465) 35 

26. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, kamu kurum ve kuruluşlarına işçi ve me
mur alımlarında yapılan güvenlik soruştur
masına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı (6/466) 35:37 

27. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Nutuk adlı televizyon programının son 
bölümünün yayınlanmama nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/468) 37 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 37 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, ıslah edilen yerli cins inek ve koyun
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/471) 37 

Sayfa 
30. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 

in, Hekimhan ilçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen Devlet memurlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/472) 

31. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için iskenderun 
Limanına yanaşan bazı yük gemilerine ön
celik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/473) 

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve besici
lere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/475) 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, salgın hayvan hastalıklarına karşı alı
nan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/476) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına 
satan çiftçilerin taban fiyatı ürerinden fa
tura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiası
na ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/477) 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, yurt dışından ithal edilen tohumlara 
ilişkin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/478) 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çe-
tin'in, Sivas ilindeki Deliktaş Tüneli inşaatı
nın iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve iskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/479) 

37. — Kahramanmaraş Millei vekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta ya
yımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/480) 

38. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, 
İzmit Hinde körfez ve hava kirliliğine karşı 
alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/481) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarına 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakarandan sözlü 
soru önergesi' (6/482) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarının 

37 

37 

37 

37 
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37 
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Sayfa 
zamanında ödenmemesinin sonuçlarına ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru önergesi (6/483) 38 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, 
İran İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönü
mü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia edi
len dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru 
Önergesi (6/484) 38 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tan-
doğan yolu projesine ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/485) 38 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin- İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6'486) 38 

44. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, 
Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin özel 
sektöre satılacağı iddiasına ilişkin sözlü soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi 
Türerin cevabı (6/487) 38:40 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 50 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, ülkemizde mevcut tüm fonlarda 
toplanan fon kaynak miktarlarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/607) 50:55* 

Sayfa 
2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, memur ve işçi emeklilerine borç 
para verilmesine ilişkin Başbakandan soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
.cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı p/655) 56:57 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'm, Afganlı mültecilere tahsis edi
len topraklara ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/703) 57:58 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk' Hava Yolları Genel Müdürlük binası
nın ihalesine ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/706) 58:60 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Hazine arazilerine ilişkin soru
su ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurt-
cebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/710) 60:61: 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 40 

1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Ka
rarname ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/529) (S. Sayısı : 353) 40:50 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıklı. 
Denizdi M>illei&veddli Halil 'İbrahim Şahin, petrol 

ürünlerine yapılan zamlar, 
Diyarbakır Miltefcvekili Mataıud Altunakar, Baş

bakanın dış gezileri, 

îzmıiır Milletvekili Vural Arıfcan da vergi politi
kası ve teşvik tedbirleri, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 

İzmir Milletvelk'ili Rüşttü Şaırdağ ve 10 arkadaşı
nın; son zamanlarda yasa dışı kışkırtıcı bazı odak
ların, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak amacıy
la raıüslüıman halikımızı islam dininin /gerçeklerimden 
saptırımaıyıa yönelik faaliyetleri Ueonusunda Anayasa
nın 98 inai, içtüzüğün 100 ve 101 inci (maddeleri uya

rınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi 
(8/8) okundu; öngöröşmderin 30 Ekim 1985 Çarşam
ba günü yapılacağı açıklandı. 

İzmir Milletvdtili Rüşttü Şardağ'ın (6/398) numa
ralı ısözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okun
du; sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

İstanbul Millet vekili Sabit Batumlu'nun (6/411) 
(6/412) (6/413) (6/426) (6/431) (6/432) (6/433), 

Adana Milletvekilli Cüneyt Ganver'in (6/422) 
(6/423) (6/424) (6/429) (6/468), 

İzmir Milletvekili Durcaın Brriiırbayer'in (6/444), 

Diyarbakır Miletvdcili Kadir Narin'in (6/446) 
(6/447) (6/448) (6/453) ve 

Mallatya Milletivdkili Ayhan Fırat'ın (6/472), 

— • • a -



T. B. M. M. B : 22 

Sözlü soru önergeleri, soru •sahipleri izindi olduk
larından, 

Esikişehliır Milletvekili Mehmet Nuri üzerin 
(6/459) ı(/463) (6/465) sözlü soru önergeleri, soru sa
hibi görevli (bulunduğundan, 

Istanibul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in 
(6/434), 

Diyarbakır Milletvekili Mabmud Altunakar'ın 
(6/437) ve 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/461) 
(6/470) (6/471) (6/475) (6/476) (6/478), 

Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/456) ve 

Hatay Milletvekili Musltafa Murat Söknıenoğlu' 
nun (6/477), 

Sözlü soru önergeleri, soru .sahipleri ve ilgili ba
kanlar Geneli Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Edirne Milletvekili Türkân Turguit Arı'kaiî'ın 
(6/460) sözlü soru önergesi, soru sahibi Genel Ku-

Teklif 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 657 

sayılı (Devlet Memurları Kanununa 1327 sayılı Ka
nunla Eklenen ve 2595 sayılı Kanunla Değişik Ek 
Geçici 16 nci Maddenin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/272) (Plan ve 'Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş 'tarihi : 25.10.1985) 

Tezkereler 
1. — Kırklareli! Milletvekili Şükrü Babacan'ın 

Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında 
Başbakanlık Tezkeresi (3/884) (Anayasa ve Adalet 
Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komis
yona) (Başkanlığa »geliş tarihi : 25.10.1985) 

'2. — Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul Ünlü' 
nün Yasama Dokunulmazlığının KaMırılması Hak
kında Başbakanlık Tezkeresi (3/8'85) (Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş ıtarilhi : 28.10.1985) 
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rullda hazır bulunmadığından, Ibir defaya mahsus ol
mak üzere, 

ISiirt Milletvekili Rıza Tdkin'in (6/462), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/466), 
Hatay Mlilletvdkili Abdurralhman Demirtaş'ın 

(6/473) ve 
Çorum Mi'lletvdkili Ali Ayhan Çetin'in (6/479), 
Sözlü soru önergeleri de ilgili bakaniiar Genel 

Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
Ertelendiler. 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değlşti-
rilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısının (1/529) 
(S. Sayısı : 353) 12 nci maddesine kadar (12 nci mad
de dahil) kabul edildi. 

30 Ekim 1985 Çarşamba- günü saat 15.00'te top
lanmak üzere 'birleşime saat 18.57'de son verildi. 

Başkan 
Başlkanveküi 

Sabahattin Eryurt 

. Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kayseri Samsun 

Mehmet Üner Süleyman Yağcıoğlu 

3. — Hasan Çepik, Ahmet öğretmen, Kemal Tek-
söz, Mustafa Çepik, Salih Sezgi ve Musa Aslan 
Haklarındaki ölüm Cezalarının Yerine Getirilmesine 
Dair Başbakandık Tezkeresi (3/886) (Adalet Komis
yonuna) (Başkanlığa ıgell'iş tarihi : 28.10.1985) 

Sözlü Soru Önergesi 
1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

in, 'bazı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine 
ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine 

. ilişkin Devlet Balkanı ve 'Başbakan Yardımcısından 
sözlü.soru önergesi (6/500) (Başkanlığa geliş tarihi : 
28.10.1985) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Edirne Milfetvekili Türkân Turgut Arıfcan' 

in, belediyetere ve il özel idarelerine yapılan öde
melere ilişkim Bayındırlık ve îsk'ân Bakanından ya
zılı soru önergesi (7/71'6) (Başkanlığa geliş 'tarihi : 
25.10.1985) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
30.10.1985 Çarşamba 

— 5 — 
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2. — Edirne 'Miletvelkti Türkân Turgut Arıkan' 
in, akaryakıt tüketim fonuna Miştokı Devlet (Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru önergesi 
(7/717) (Başkanlığa geliş tarihi : 28.10,19!8'5) 

'3. — 'Kayseri 'Milletvekili Mehmet üner'in, Kay
seri 'Doğumevi Hastanesinin 'hemşire kadrosuna iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/718) {Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1985) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 22 
nci Birleşimini açıyorum. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, Kuzey 

Atlantik Assamblesinin 1985 yılı Genel Kurul toplan
tısı hakkında gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşmak üzere Kırk
lareli Milletvekilli Sayın Ağagil söz istemişlerdir. 

Sayın Ağagil, Kuzey Atlantik Assamlblesd 1985 yılı 
Genel Kurul Toplantısı hakkında konuşacaklardır. 

Buyurun Sayın Ağagil. 

EROL AGAGÎL (Kırklareli) — Sayın Başkan, say
gıdeğer milletvekilleri; Kuzey Atlantik Assamblesinin 
9 - 1 7 Ekim 1985 tarihleri arasında San Fransisco'da 
yaptığı 31 inci Genel Kurul toplantısında, sizlere arz 
etmeyi uygun gördüğüm ve hükümettin de dikkatini 
çekmeyi istediğim bir konu için söz almış bulunu
yorum. 

Yüksek malumlarınız olduğu üzere, Kuzey Atlantik 
Assamblesinin 5 tane komitesi vardır, bunlardan bi
risi de Askerî Komitedir. Bu Askerî Komitede, bu 
sefer, - önemini, altını çizerek arz ediyorum - Ameri
kalı bir senatör, Mr. Badıham'ıin, bir raporu görüşül
dü. Bu rapor çok önemli idi; zira, bugüne kadar za-

Genel Görüşme Önergesi 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hast'ürk 
ve 15 arkadaşının; Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki 
'bölücü ve yıkıcı olaylar konuşumda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açıil'masına ili'şikin önergesi (8/9) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 28.10.1985) 

Toplantı yetersayımız vardır, görüşmelere başlı
yoruz. 

man zaman tarafımızdan hükümet, zaman zaman ta
rafımızdan Genelkurmay yetkilüleri, zaman zaman da 
Avrupalı milletvekilleri ve senatörler tarafından orta
ya getirilen bir konu, ilk defa bir Amerikalı senatör 
tarafından dile getirilmekteydi. Önemliydi; zira, bu
güne kadar Amerikan Hükümeti, Türkiye'ye yardım 
konusunu, Kıbrıs olayına, Yunanistan olayına, 7/10 
oranına bağlar gibi birtakım gerekçeleri, sırf Kongreyi 
ikna edemediği için böyle yaptığı iddiasında idi. Bu 
kere, ilk defa bir Amerikalı senatör, bunların hepsini 
çürüten bir rapor hazırlamıştı; dolayısıyla, eğer bu 
rapor kabul edilir ise, Amerikan hükümetinin, bun
dan sonra Türkiye'ye yardım konusunda, kendisinli, 
suçları tamamen Senatonun üzerine atarak dışlama
sına imkân bırakmayacak İbir vesika elimize geçmiş 
olacaktı. Bu kısa açıklamadan sonra, şimdi çok özet
le rapora değinmek istiyorum: Raporda, Türkiye'deki 
Kara, Denıiz ve Hava Kuvvetlerinin silah, teçhizat ve 
malzeme yetersizlikleri ve eksiklikleri uzun uzun an
latılıyor ve Yunanistan ile Türkiye arasındaki 7/10 
Amerikan askerî yardımı oranının yanlışlığından, Tür
kiye'ye, gerek görev sahası genişliği, gerek NATO'ya 

,olan görevlerin/i yapmadaki bağlılığı ve gerekse Yu
nanistan'ın son zamanlardaki tutumları nedeniyle, çok 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 , 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTtP ÜYELER : Cemâl özbilen (Kırklareli), Durmuş Fikri Sağlar (İçel) 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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daha fazla yardımın yapılması ve bunun acil olduğu
nu açıkça beyan ediyordu. 

Raporun, Yunanistan ile ilgili bölümü ise, çok da
ha ilginç idi; Yunanistan'ın, NATO dışında, özellikle 
ikili anlaşmalar ile ve bilhassa Fransa Me, son zaman
larda kuvvet modernizasyonunu, NATO dışına çı
karak, kuvvetlendirme çabasında olduğu; Yunanistan' 
in, bırakın NATO'ya vecibelerini yerine getirmesini 
(ki, bu, tatbikatlara 'katılması, bava sahasını kullan
dırması, kıta sahanlığını problem yapmaması gibi ko
nular), NAJTO'ya rağmen ve karşı olarak, Balkan Si
lahsızlanma Paktı için NATO dışı ülkelerle sıkı te
masta bulunduğu; Yunanistan'ım, limanlarını Sovyet 
gemilerine ikmal, bakım ve onarım içlin açtığını; Yu
nanistan'ın, «Bana hakikî tehdit Kuzeyden değil, (ya
ni Bulgaristan'dan değil,) Türkiye'den, yani Doğu
dandır» diyerek, Kuvvet Hedef Planlarını değiştire
rek, NATO planları aksine, kuvvetlerini Türk hudu
duna ve Ege adalarına kaydırma hazırlıkları ve plan
larında olduğunu; Yunanistan Başbakanı Papandreu' 
nun Sovyet liderleriyle çok sıkı bir yakınlık içinde 
bulunduğunu ve -kelimenin altını çizerek arz edi
yorum - flört ettiğini yazıyor idi. 

Bu konularla ilgili olarak yaptığım konuşmada, 
böyle bir ıraporun raportörünün, demin sizlere de arz 
ettiğim gibi, Amerikalı olmasının önemli olduğunu ve 
7/10 oranının yanlışlığım arz ettim. 

(Muhterem üyeler, sayın hükümetin dikkatini bu 
7/10 oranına, ıbuıgüne kadar gösterilen gerekçeler dı
şında ıbiır gerekçeyi dile getirerek arz etmek istiyo
rum.-- 7/10 oranı,* Yunanistan ve Türkiye arasındaki 
birçok nedenlerden yanlıştır; ama en 'gerçekçi yan
lışlardan bir tanesi ki, bu, yazılmış şekliyle raporda 
da yoktu- Yunanistan'ın 1 tane ordusu vardır, Türk 
Silahlı Kuvvetlerinin ise NATO'ya deklare edilmiş 
3 tane ordusu vardır. Bu demektir ki, bütün kuvvet
lerini Türkiye'ye karşı koşullandıracağını açık açık 
beyan eden bir Yunanistan, alacağı her 7 payın 7 
sini de bir tek ordusuna verecektir; ama Türkiye 3 
ordusu arasında bunu tböleceği için, en azından 10/10 
oranında, 7/10 değil, 7 Yunanistan'a; 3 <bize, Birinci 
ordumuz açısındandır. Bu 'bakımdan olay, Türkiye 
lehine değil, Türkiye aleyhinedir. 

Devamla, her uluslararası (batı kuruluşunda mut
laka Türkiye 'ile ilgili en az »bir veya daha çok alt 
komitenin olduğunu ve artık buruların varlığından 
sıkılmaya başladığımızı, zira, alınan kararların tümü
nün kâğıt üstünde kalıp, hiçbir sekide aksiyona geç
mediğini vurguladıım. Kongrenin, tam ikili anlaş

maların, yani Türkiye-Aımerika ikili anlaşmalarının 
ele alhndığı şu zamanda bu raporun yansıttığı ger
çeklere ıgöre değerlendirilmelerini sağlamalarını, ora
daki Amerikalı senatör ve milletvekillerinden talep 
ettim; ilave ederek, aksi takdirde, bu rapor da sade
ce kâğıt üzerimde kalacak ise, Türkiye, artık, kendi 
savunmasını düzenlemek için bazı yeni statejiler tes
pit ve tatbike medbur kalacaktır diyerek, özellikle 
Amerika Birleşik Devletleri milletvekili ve senatör
lerinin dikkatlerini çekmeye çalıştım. Kendileri, top
lantı sırasında ve sonrasında yaptıkları konuşmalarla» 
bu konuyu, özellikle 7/10 oranının demin izah etti
ğim tarzdaki nedenini öğrendiklerine memnun ol
duklarını ve -kendilerine ne derece güven ilebilir ise-
bu konuyu ellerinden geldiğince destekleyeceklerine 
söz verdiler. 

BAŞKAN — Sayın AğagM, 1 dakikanız var efen
dim. 

EROL AĞAGİL {Devamla) — Bitif iyonun efen
dim. 

Sizlere bu konuda 'bilgi arz etmekle beralber, sa
yın hükümetin dikkatine sunmayı istediğim 'bir tek 
konu vardır. Kendilerinin, birtakım lobiler ve diğer 
faaliyetler vasıtasıyla ikili anlaşmaları şu .yönlerde 
etkilemeye çalıştıkları sırada, ellerinde çok önemli 
'bir rapor olduğunu kendilerine haltıdlatarak, yapıl
ması gereken işleri kanaatimce şöyle arz etmek isti
yorum : Bu rapor, Dışişleri Bakanlığı ve Washimgton' 
daki Türk lobisi marifetiyle bütün Amerikalı parla
menterlere ulaştırılmalı ve ilgili kısmı izah edilme-
ılidir. Amerikalı Senatör Mr. Badham'in kendisiyle 
sıkı bir (bağ kurularak, Yunan lobisinin, raporun ge
nel kurulda değiştirilmesi yolunda yapacakları gay
retler akamete uğratılimalıdır. Amerika Birleşik Dev
letleri Hükümeti rapor hakkında sıkıştırılımalı ve bu
güne kadar suçu hep Kongreye atan Amerikan Hü
kümetinin, eğer gerçek ve samimî iseler, ele geçen 
çök büyük fırsatı değ^rlendirmderini, çok ısrarla, 
hem Dışişleri, hem de Genelkurmay Başkanlığı va
sıtasıyla istemeliyiz. 

Son olarak, Amerikan Hükümeti ve Kongresinin, 
'bu rapora rağmen, Türkiye 'ile olan ilişkilerinde, 
7/10 oranındaki askerî yardımı iç nedenlerle veya 
Yunan lobisi marifetiyle bugüne kadar olduğu gibi, 
(bundan sonra da kısmaya veya aynen bırakmaya 
devam etmesi halinde, Türkiye'nin, durumunu çok 
ciddî olarak gözden geçireceğini; her şeyin, yeni ya
pılacak ikili anlaşma ve 7/10 oranının değişip değiş
memesine ıbağlı olduğunu, çök açık olarak ortaya 
koyup istemelyiz 
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'Bu durum hakkında sizlere 'bilgi vermek ve sa
yın hükümetin dikkatine sunmak üzere söz almış 
bulundum. Hepinize saygılar sunarım. (HP sırala
rından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Ağagil. 
2. — Denizli Milletvekili İsmail Şehgün'ün, Türk 

Ekonom'si ve Dünya Bankası Başkanı hakkında gün
dem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı 

IBAŞKAN — Denizli Milletvekili İsmail Şengün' 
ün, Türk Ekonomisi ve Dünya Bankası Başkanı ko
nusunda gündem dışı söz istemi var. 

Buyurun Sayın Şengün. (MDP sıralarından al
kışlar) 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Sayın Başkan, 
yüce meclisin değerli üyeleri; Başbakan Yardımcısı 
Sayın ismet Kaya Erdem, Güney Kore'de yapılan 
Dünya 'Bankası ve Para Fonu 'toplantıları dolayısıy
la geçen 'hafta yüce meclise 'açıklamalarda bulundu-
•lar; iki gün 'önce de televizyonda aynı toplantı ile 
ilgili ö'ıarak 'bilgi verdiler. Sayın Başbakan Yardım
cısı, yaklaşık 2 yıldan beri. hükümetin uyguladığı 
ekonomi politikasına dışarıdan destek aramak ve bu 
polifkayı uluslararası düzevde onaylatmak şeklinde, 
her îlki konulmasında da, 'bizce gereksiz bir gayre
tin İçinde görüldü. 

Bugüne kadar, hükümette işi olan, ancak iç poli
tikaya girmemesi icap eden kişilere, her fırsatta, 
«Türk ekonomisi: iyi» diye 'beyanat verdirilmiştir; 
bizim dikkatimizi çekenlerden (birisi, İktisadî İşbir
liği ve Kalkunma Teşkilatı Türk Konsorsiyumu Baş
kanı olmuştur. İşte aynı minval üzere, şimdi Sayın 
Erdem, Dünya Bankası Başkanını da • dolaylı ola
rak kullanmak ve kendisinden iç politikada yarar
lanmak istemiştir. 

Sayın Erdem'e göre, «Son Kore toplantısında 
Dünya Bankası Başkanı -tutanaklardan aynen oku
yorum ve altını çizerek şöylüvorum- ekonomik istik
rar politikalarında, 1984 ve 1985 yıllarında, belirli 
ö'çüde gelişme 'gösteren ülkelerin uygüladııklîarı poli
tikaları Ibir 'ölçüde ortaya koymuş ve bunların ara
sından Ibir iki ülkeyi örnek olarak 'göstermiştir» Sa
yın Başbakan Yardımcısı devam ediyor .• «Memnu
niyetle belirtmek istiyorum ki, bu gösterilenler ara
sında .Türkiye de mevcuttur.» 

- Sayın Başkan, Dünya Bankası Başkanının, söz 
konusu toplantıdaki konuşmasının orijinalini getirt
tik ve 'baktık... Dünya 'Bankası Başkanı Sayın Clou-
sen, 1984 ve 1985 yani Anavatan İktidarı yıllarında, 
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ekonomik performansları 'başarılı olmuş ülkelerden 
filan ifaiç bahsetmiyor. Gerçekten, 'bazı ülkelere, bu 
arada Türkiyemize değinmiş... 

'BAŞKAN — Sayın Şengün, bir dakikanız var, 
lütıfen toparlayınız efendim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — «... Hindistan, 
Endonezya, Çin Halk Cumhuriyeti ve nihayet Tür
kiye son yıllarda olumlu sonuçlar aldılar» demiştir; 
fakat sayın milletvekilleri, «Bu sonuçlar 1984-1985 
yıiîlarında atamıştır» diye ıbir söz kesinlikle sarf et
memiştir (ANAP sıralarından «Ne kaldı geriye?» 
sesleri; gürültüler) 1984-1985 yılları ile ilgili herhangi 
'bir beyanda bulunmamıştır. Bu noktada, Dünya Ban
kası Başkanının ağzından çıkanı aynen okuyorum : 
«örneğin, Türkiye'de 1980-1983 süresinde üretim (ar
tışı yılda yaklaşık yüzde 4 oldu ve mal ihracatı 2 
misli arttı.» 

Görülüyor ki, Türkiyen'in ekonomik performansı 
olarak, Dünya Bankası Başkanının zikre değer gör
düğü dönem, 1980-1983 dönemidir, yani bundan ön
ceki 'iki hükümetin dönemidir. Sayın Clousen, eğer 
kayda değer görse idi, 1984 ve 1985 yıü'larının rakam
larını verirdi. 

(BAŞKAN — Sayın Şengün, süreniz dolmuştur 
efendim; l'ütlfen... 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bitiriyorum 
Sayın Başkanım. 

Çünkü Dünya Bankası, •hepinizin bileceği gibi, 
Türk ekonomisini avcunun içi gibi bilir. 

Dünya Bankası Başkanı sorumlu hareket dtmiş-
tir; çünkü, sorumluluk taşıyan kişMer, rek'iam aracı 
olmazlar, Ibir devlete dışarıdan destek vermezler, sa
yın milletvekilleri; sonu nereye varacağı belli olma
yan hükümet politikalarının da, övücüsü olmak gibi 
bir duruma kesinlikle girmezler. 

Derin saygılarla yüce Meclise arz ederim. (MDP 
sıralarından alkışlar) . « . 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Hükümet adına cevap vermek için Sayın Erdem, 

buyurun efendim. (ANAP şuralarından alkışlar) 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Sayın Şengün'e, daha 
önce 'burada yaptığım bir konuşmaya verdiği cevapla 
alakalı olarak açıklaıma yapma imkânını bana ver
dikleri için teşekkür ederim. 

Konuşmalarımda, genel kuruldaki görüşmelere ağır-
'lık vermiş, gerek IM'F 'Başkanı De Larosiere'in, gerek
se Dünya 'Bankası Başkanı Olousen'in ve Amerika Ha-
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zine Bakamının ittifakla iki »konuya değindiklerini 
belirtmiş, 'bunlardan 'bir tanesinin, gelişmekte olan 
ülkeler için bir ekonomik model ortaya koydukları
nı söylemiştim. Bu ekonomik modelin, serbest piya
sa ekonomisi, Olup devletin ekonomiye müdahalesi
nin olmaması, asgarî düzeye indiritaıesi, ithalatın ser
bestleştirilmesi, faiz ve döviz tartanın piyasada 
serbestçe .geliştirilmesinin. • tespiti gibi bir ekonomik 
modeli olduğundan 'bahsetmiş ve 'bu modeli, iki yıl
dır takip ettiğimizi, uyguladığımızı ve memnuniyetle 
karşıtadığnmızı vurgulamıştım. 

Kore'de, bu beyanatların verilmesi üzerine, zan
nediyorum bir Amerikan mecmuası veya gazetesinin 
muhabiri, bana «JBu ıbeyanaitlar için ne diyorsunuz?» 
dediği zaman, kendilerine de zaten aynı cevabı ver-
mişbim •: Türkiye, önerilen 'bu ekonomik modeli, 1-980 
yılından itibaren; 'fakat tam manasıyla 1984 yılından 
itibaren uyguluyor. 'Bu bakımdan, 'bizim için hu, 
uygulama neticelerinden de, müspet neticeler alınan 
bir modeldir şeklinde kendilerine 'bahsettim; (burada 
da söyledjğ;ım, hu kadardır. Yoksa, efendim, böyle 
bir model ortaya konuldu; Türkiye de bunun içine 
dahilidir şeklinde söylemedim. Yalnız, bu modeli, is
tikrar programlarını bugüne kadar uygulayan ülke
ler arasında, Türkiye'nin de isminden bahsedildiğini, 
4 ülkenin isminin verildiğini, Endonezya, Çin... 

İSMAİL Ş/ENGÜN (Denizli) — Bir .iki ülke... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YAR

DIMCISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 
Evet, bir iki ülke; ama 4 tanesini saydım zannedi
yorum konuşmamın devamında. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Saymadınız. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla)— Bun
ların içerisinde Türkiye'nin de isminin geçtiğini ve 
bundan memnun olduğumuzu, aynı memnuniyeti yü^ 
ce Meclisin de duyması bakımından -memnun ola
cağı için- burada bunu açıklamada yarar gördüm. 
Yoksa, herhangi bir surette, dış âlemden destek al
mak, onaylatmak manasında değildir isöylediklerifn 
ve zaten buna da ihtiyacımız olduğu kanaatinde de 
değilim. (ANAP şuralarından alkışlar) Çünkü, yapı
lan işler ortadadır, alman neticeler ortadadır ve za
manla her 'tenkidin yok olduğunu, kademe kademe 
başarı neticeleri alındıkça, bu yöndeki 'tenkitlerin de 
azaldığını görmekteyiz ve öyle ümit ediyorum ki, 
gelecek dönemlerde -bunu daha evvel de beliritmiş-
thn- bugün için enflasyon konusunda yapılan, hayat 
pahalılığı konusunda yapılan tenkitlerin, çok kısa bir 
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zamanda, neticeler alındıkça, yok olduğunu ve ta
mamen ortadan kalkacağını da hep beraber görece
ğiz. 

Yatllnız, Türkiye'nin sorunları bitmeyecektir; Tür
kiye'nin yeni ihtiyaçları olacaktır, yeni sorunlar çı
kacaktır, ıgayet tabiî, bizi tenkit edeceğiniz yeni ko
nular ortaya çıkacaktır. Hükümet olarak, biz de bun
ların altından kalkacağız. 

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

3. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, ABD 
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve NATO Genel Sekre
teri'nin Ankara'ya yapacakları ziyaret konusunda 
gündem dışı konuşması 

IHASKAN — ©Mis MilleüvekM Sayın Kâmran 
İnan'ın, Amerikan Dışişleri Balkan Yardımcısı ile 
Naifco Genel Sekreteri'nin Ankara'ya yapacakları zi
yaret konusunda gündem dışı söz istemleri vardır. 

Buyurun Sayın İnan. '(MDP sıralarından alkışlar) 
KÂMRAN -İNAN (Bitlis) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri; bir. hafta içinde, birincisi bugün, 
ikincisi pazartesi ıgünü olmalk üzere, Ankara'ya 2 
önemli ziyaret yapılacaktır. Birincisi Amerika Birle
şik Devletleri Dışişleri Balkanı Siyasî Yardımcısı Ar-
macosit, ikincisi de pazartesi günü ziyaretine başla
yacak olan Kuzey Atlantik İttifakı Genel Sekreteri 
Lord Carrington'dur. 

Bu her iki ziyaretin, şimdiye kadar -hiç olmaz
sa bu yıl- memleketimize yapılan ziyaretlerden fark
lı bir yönü vardır. 

'İkinci bir husus, her iki ziyarettin, müdtakiilen 
olsa dahi, tesadüfen dahi olsa, aynı târihlere gelme
sinin anlamı meselesidir. Burada, şu kürsüden ver
mek istediğimiz mesaj şudur.: Gerek, müttefikimiz 
Amerika Birleşik Devletleri temsilcisıi, gerek mensu
bu , bulunduğumuz Kuzey Atlantik İttifakı Genel 
Sekreterli ile yapılacak olan ıgörüşrneierde, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi ve kamuoyunun, millî me
seleleri savunmasında, hükümetin yanında olduğu 
mesajını vermektir. Bunu ıgayet iyi biıtaderi gerekir, 
ziyaretçilerin. 

'Dirincd zâyaretçi Sayın Armacosit'un beraberinde 
neler ıgdtireceği aşağı yukarı biliniyor. Atina'yı Ziya
ret ediyorlar, oradaki beyanları malum : «(Bu, iki 
memleketin karşılıklı iç işi ve meselesidir; buna ka
rışmak istemiyoruz..» Atina'dan buraya gelecekler. 

• Buradaki gündemin birinci maddesinde, Cumhu
riyet hükümetinin, bir süre önce, İkili Savunma İş
birliği Anlaşmasının yeniden müzakeresi yolunda 
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Amerilkan • Hükümetine vaki talebine, 'hiç olmazsa 
Amerilkıa'nın ilk tepkisini getirmek, iki Amerika'da yaı-
yınlanan tebliğde, Sayın Dışişleri Bakanı Halefoğlu' 
nun, New Yorlk'ta, Scihul'tz'ia vaki görüşmelerinde 
meydana gelen mutabakat üzerine Armacosit'un An
kara'yı ziyaret etmekte bulunduğu ve ilki (memleket 
arasındaki ilişkilerin Ibüıtün yönlerinin gözden 'geçi
rileceği hadisesi Yar. Bu hadise birçok şeyi içerir. 

Birincisi, Savunma {işbirliği Anlaşması ve Ameri
ka'nın, genel tutumu. Burada, basında verilen mesaj
lar var. 

İkincisi, Akdeniz'deki, Ortadoğu'daki gelişmeler 
ve belki 'bu yolda, Türkiye'nin yeniden »bazı mü
kellefiyetler, roller (kabul edebilme temennisi' hiç ol
mazsa, 'sürülebilecektir. 

Üçüncüsü, Rumların ve ıbil'lıassıa Kipriyanu'nun 
New York'taki son faaliyetleri ve Amerikan Kong
resindeki gelişmeler neticesi, Kıbrıs meselesi konu
sunda, yeniden Birleşmiş Milletlere, Rumların, Ge
nel' Sekretere baskıyla hazırlattıkları yeni dokümanın, 
âdeta, -bir nevi, Türkiye ' tarafından destekl'anırnesi 
olayı gelebilir.' Hülasa, olayları çok yönlü gönmefc 
gerekiyor. 

Lord Carrington'un da aynı paralelde mesajlar 
getireceğini ibeMemek gerçekçi olur. Lord Carrüng-
ton 15 gün evvel Was!hlington'daydı; Baş'kan Reagan' 

la görüştükten sonra 'San Fransisko'ya geçerek Ku
zey Atlıanltilk Assamblesi Genel1 Kurulunda konuştu. 

Lord Carrington'un, malkul (bir memleket olması 
itibariyle, Türkiye'ye ittifakın kuzeydoğu 'kanadında 
Türlkiye-Yunanistan ilişkileri, Ege meselesi, Limni 
meselesi ve Limni'delk i mevcut Yunan kuvvetlerin in 
MATO'ya ıtaibsıiisi ve Ikuvveit hedefleri meselesinde ki 
Amerika da aynı hattı takip edecek'tir, 'bir kere daha 
anlayış göstermesi teziyle geleceğini sanmak ve 'bek
lemek çok gerçekçi ve 'kolay olur ve Lord Carring
ton'un da, Amerika Birleşik Devletleri görüşmele
rinde 'bu ımeseleleri göz önünde tutarak 'buraya gel
diğini de 'kabul etmek lazımı. 

Her ikisinin de gelişlerini memnuniyetle karşıla-
mıalkia beraber, öyle umuyorum İki, 'hükümetimizin, 
bilhassa Lord C&rrington'lla yapılacak olan göriiş-
ımelerde Iblir noktayı açılkhkla masanın üstüne koy
masının zamanı gelmiştir; o da, Türkiye'nin, dev
let olarak, millet olarak, iBrüfcsePde, NATO içinde, 
makoul ve Batının ekonomik gdipıesinin, güvenli
ğinin 'bir bekçisi olarak telâkki edilmesine mukabil, 
Strazburg'da, daha 23 Ekimde, Avrupa Parlamento-
sunda ve AET'nıin Parlamentosunda ve bazen Av

rupa Konseyinde, suçlu olarak görülmesli ve en ağır 
(ifadeleme maruz bırakılmasının, bir arada yürûyeme-
yeceğinıi; bir taraftan, Doğu bölgesinde 22 Sovyet 
tümenini angaje eden, Kuzeybatı kanadında da Yu
nanlıların boş bıraktığı 'bölgede 33 tümeni angaje 
eden Türk Ordusu ve Mehmetçiğin, Bata ve ortak 
sıavunma için ısünıgüsünü omuzunda taşırken, Straz-
burg'tan kendisıine ve milletine yöneltilen hakaretle
re bigâne kalamayacağını ve bunun, kendisinin sa
vunma iradesini etMeyeceğinii çok açılk bir şekilde 
ortaya koymanın zamanının geldiği takdir buyuru-
lür. 

Yine, şunu ümit ve temenni ediyoruz ki, Ameri
kan temsilcisi Aınmacost «Ankara her şeyi (kabul 'ede
bilir, uslu bir müttefikimizdir. Yunanistan'ın şıma
rıklıklarını da orada kabul ettirmek suretiyle bede
limi ödetmek» gibi bir (tutumun içine girmesin. 

'Değerlıi arkadaşlarınii 'bir diğer önemi nokta: 
Komşumuz Yunanistan'ın bütün teşebbüsleri yetmi
yormuş gıibi, Batılılar ve bu kere Amerika bile, iki 
devleti adeta birbirine karsa oynamak; gibi bir ro
lün içine girdiler; birisini 'teşvik ederek bir yöne sür
mekte, ötekine de, işte, biz size şunu yaparsak, o dıa 
bunu isteyecek, o da böyle davranacak» demekte.; 
En son, Yunanistan eski 'Başbakanı RaMis'İn bizzat 
ikrarı ortada, yaptığı yayın ve hâtıraları ortada; 
«Amerika üzerinde şantaj yaparak şu şu konulanı 
elde ettik» örneği meydandadır. 

'Binaenaleyh, bu ıslöz alışımızdaki maksat, hükü
metin, 'bu görüşmelerde savunacağı miİlî meselelerde, 
muhalefet, kamuoyu ve parlamentosuyla beraber 
yanlarında olduğumuzu ve ne Amerika 'Birleşik Dev
letleri müttefik'imlizin, ne de Kuzey Atlantik İttifa
kının Türkiye'den daha fazla fedakârlıkllar •'bekleme
ye 'hakkı bulunmadığı hususunu belirtmeleri yanın
da, NATO dosltlarımıza, bölgedeki bu savunma geliş
meleri yanında, Türkiye'nin, her gün artan tehlike
lerle karşı karşıya bulunduğu, Türitiiyetain iç gü
venliğine uzanan ©Her karşısında müttefiklerin da
ha çok anlayış, ve destek gösitermel'eriı ıgerektiği bir 
sırada, bu anlayış ve desteği de görmemesinin, Türk 
kamuoyu ve parlamentosunca teessürle ve derin bir 
düşünce içinde takip edilmekte 'bulunduğu hususunun 
belirtimesi lazımıdır,] 

Aslında, temenni ederdik ki, başka bir vesileyle 
böyle bir müzakere laçılsın ve hükümete daha geniş 
çerçevede 'desteğimizi sunarak gidelim; ama bu son 
dakika imkânını yakalamak suretiyle, bu mesajı, hü
kümete, içimize değil, daha ziyade, gelecek olan mi-

— 10 — 
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sarMedmize ve dünya, kamuoyuna yermek İhtiyacını 
duydum, 

Saygılar sonarım. (MDP ve HP sıralarından al
kımlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edebim Sayın İnan. 

B) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Başkanlık divanlarını oluşturamayan komis

yonların hangi gün ve saatte toplanacaklarına dair 
Başkanlık duyurusu, 

BAŞKAN.—' Gündeme (geçiyoruz, 
Başkan, başkanıvekiı, sözcü ve kâtip seçimini 

yapamamış bulunan Dilekçe Komisyonu i e Sanayi 
ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunun 5 Kasım 1985 
Salı günü saat 14.00'te toplanarak seçimlerini ta
mamlamalarını ırıica ediyorum. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İrak'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba

kanı Hüseyin Cahit Aral'ın dönüşüne kadar Sanayi 
ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkere
si (3/889) 

BAŞKAN — Gündemin «Sunuşlar» bölümünde 
Cumlhurtba^kanlığının bir ıtezkeres'i varıdır, okutup 
bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Mecisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 31 Ekim - 4 Ka

sım 1985 tarihleri arasımda Irak'a (gidecek olan Şa
mayı ve Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın dönüşüne 
kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Maliye ve Güm
rük Bakanı A. Kurftcebe Alptemoçin'in vekillik et
mesinin, Baf bakanın teklıifii üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Cumhurbaşkanı 
Kenan Evren 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
D) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk 
ve 15 arkadaşının, Doğu ve Güneydoğu illerindeki 
bölücü ve yıkıcı olaylar konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

BAŞKAN — Bir genel görüşıne önergesi vardır, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

'Doğu ve Güneydoğu ilerimizde uzun sıüredıky 
özelikle askerî biriliklerimize karşı, 'bölücü ve yılkıcı 
bir eylem biriliği İçinde «ıgeriila» usulleri i e sâldınl-
dığı ve vatanı korumakla görevli Mehmetçiklerimi
zin şehit edildikleri bilinen bir gerçektir. 

Bu, ebedî Türk Valtan ve Milletinin bütünlüğüne 
ve kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, Cumhuri
yet devrinde benzeri ıgörülmemiş bölücü ve yıkıcı 
kanlı bir iç savaşın gerçekleşme noktasına yakla
şım girişimidir. 

öte yandan, belirli çevreler, «Türkiye Devleti
nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü» sar
sacak eylemler İçine girmektedirler. Yurt içinde ve 
dışında oluşturulan odaklar, halkımızı birbirine kar
şı ıgöstermek için yeni teoriler geMşitirmektedirler. 

Yasama yetkisini Türk Milleti adma kullanmak
ta olan Türkiye Büyülk Millet Meclisi bu konuda 
gerekli girişimlerde bulunmak ve tüm gerçekleri ulu
sumuza ve dünya kamuoyuna açıklamak zorunda
dır. 

Böyle bir değerlenldirmeyi sağlayabilmek için 
Anayasamızın 98 inci maddesi ve Millet Meclisi İç
tüzüğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca «(ge
nel görüşme* açılmasını, arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

Cevdet Karalı 
Giresun 

Ihısan Gürbüz 
Hatay 

Fahrettin Uluç 
Samısun 

Arif Toprak 
Niğde 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Mehmet KafkastagM 
istanbul 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Selaihafitin Taflıoğlu 
Yozgat 

Cemal özdemir 
Tokat 

Rıza Tekin 
Sürt 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hayrullıah Olta 
İzmir 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

BAŞKAN — önerge, gündemde yenini alacak ve 
genel görüşme açılıp açılırriaması konusundaki ön
görülmeler yarıniki birleşimde yapılacaklar. 
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IV. — USUL HAKKC 

1. — Başkanlığın 24.10.1985 tarihli 21 inci Birle-
şimdiki tutum ve davranışları hakkında. 

DEVLET BAKANİ KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, usul hakkında söz işitiyorum. 

BAŞKAN — Neyin usûlü Sayın Balkan? 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Başkanlık Divanının tutum ve davranışı ile ilgili. 
BAŞKAN — Ne hususta Sayın Balkan? 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY #olu) — 

Müsaade edin, arz edeyim. 
'BAŞKAN — Buyuran. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, muhterem miletvefcileri; Başkanlık Di
vanının tutum ve davranışlarayla ilgili olarak İçtü
züğün 64 üncü maddesi gereğince söz almış bulu
nuyorum. 

Yüce Meçisin 24.10.1985 tarihinde yaptığı top
lantıda, petrol ürünılerine zam yapılması nedeniyle, 
Denizi İMıillelvekili Sayın Halil İbrahim Sabin, ko
nuşmasa sırasında hükümetimiz ile ilıgilii bazı itham
larda bulunmuştur.; Konuşmanın1 bitiminde bu hu
sus Sayın Başkana hatırlatılmış ise de, İkendiîeri, za
bıtları tetkik edeceğini ifade etmişlerdir. Zabıtların 
tetkiki neticesi, her nedense oturumun sonunda açık
lanmış ve gürültüler anaısıında alelacele toplantı sona 
erdirilmiştir. 

'Muhterem miletvekilileri, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi çalışmalarının İçtüzüğe uygun olarak ve ta
rafsız (bir şekilde yürütülmesi Meclis Başkanının 
görevleri arasındadır. Başkan bu görevini yaparken, 
şüphesiz, temsil ettiği parfEiye ve görüşe göre değil, 
bu yüce heyete yaraşır sekide müzakereleri idare 
etmeye ve gerektiğinde müdahale etmeye mecbur
dur. 

Bu oturum sırasında, Sayın Şahim'in zabıtlardan 
aldığımız sözleri aynen şöyledir: «lş'bitirici bu hükü
metin uygulamaları, kamuoyunda yolsuzluk ve ya
lan, devlet hazinesini talandan başka 'biir şey değil
dir.» (HP sıralarından «Yalan mı? Doğru» sesleri) 

Muhterem mililıeıtvekıiieni, Sayın Şahincin bu söz
lerinin, İçtüzüğün 68 inci maddesinde "bahsi geçen 
«kaba ve yaralayıcı» sözlerden olduğu ve* hüküme
tin manevî şahsiyetine Ihir sataşma ıteşıkıil eftffliği açık 
iken, Sayın Başkan, ceza gerektiren <bu davranışı 
görmemezlkten gelmiş ve «hatibim, kendli görüşünü 
değil, kamuoyunun düşüncesini aktardığını» ifade 
etmiştir. (HP sıralarından gürültüler) 

- la 

«>A GÖRÜŞMELER 

Sayın milervdfcMerli, eğer !bu beyanlar ıda kaba ve 
yarailayıcı sözler değilse, hangi sözler bu tanıma gi
rer acaba? Sayın Başkan, hatibin müdafaasını üste-
leneceği yerde, bu çatıya yakışmayan sözlerin geri 
alınmasını istemeliydi, Yüce Mecliste yapılan müza-
fcereüerin idaresinde, BaŞkanlılk Divanında bulunan 
arikaıdaşlaramız, özelikle yeni 'bir- 'görüş ortaya atar-
ıkanı, çok ıdaha dikkaitli olmaya ve Meclisin havası
nı ibozmamaya ve hozdurmamaya laızamî derecede 
hasısas olmaya mecburdurlar. Bu kürsüde yapılan ko-
nuşmıalarda kamuoyunun şu veya bu konudaki gö
rüşü ifade ediilecelk ve buna Baş'kanlııik Divanı sessiz 
fcaîaoaik ise, enidıişemüz odur ki, Meclis müzakereleri 
çığırından çıkabilir. Buna kimsenin hakkı yoktur. 

Bu 'bakımdan, 24.10.1985 tarihinde yukarıda ifa
de edilen sözleri söyleyen arkadaşımızı ve Başkanlık 
yapan arkadaşımızın tutumunu yüksek takdirlerini
ze arz ediyor ve BaışkanHılk Divanımda bulunan ar-
kadaşımıız hakkında Meclis Başkanlığıma gerekli mü
racaatta 'bulunacağımızı yüce heyetinize saygı fiilıe 
arz ediyorum (ANAP sıralarından 'alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ©derim Sayın Balkan. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Talan 

örneği verelim mli? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sabahattin Bey, (lehte 'mi eleyhte mi 

efendim? 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Aleyhte 

efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte ıbuyurun efendim. (HP sı

ralarımdan gürltüler) Lütfen müdahale etmeyin efen
dim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekili iarfcaidaşlarım; Meclis 
Başkanvefciillliğine, parlamentonun oylarıylla ve elbir
liği jile 'seçmiş olduğunuz, itimada şayian gördüğünüz 
hür iarikadaşıraz sıfatıyla... (ANAP sıralarımdan «Ker
hen» sesi) • 

«Kerhen» idiyse vermeseydin, mecbur değildin. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, liütfen müdahale et-
meyiimş 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Ben de 
müdahale etmenM ıkerhen Ikaihul ©diyorum. (ANAP 
şıralarımdan gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdalhale 
etmeyin. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamila) — Sayın 
Başkanım, daha sözlerime başlarken ©ski deyimiyle 
oradan harfendazlık etmeye, söz atmaya başladılar. 
Bunlar çok çirkin hareketlerdir. 

Sayın Bakanın sözlerini... (ANAP sıralarından 
gürültüler)' 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, Men... 
SABAHATTIN ERYURT (Devamla) — ... Şim

di, menfî şekilde kendilerime iade ediyorum, kendi
lerine aksediyor. (MDP ve HP saralarından alkışlar) 
Müdalhale eden Anavatan Partili arkadaşlarım lüt
fen müdahale etmesinler. 'Sabırlı olmaya alışımız, söz 
dinlemeye alışımız. 

Tarafsız hareket eden kimselerin tarafsızlığından 
şüphe etmeyiniz. ©en Ikiendıim bakımımdan, ilik gün 
de beyan ettiğim gibi, tarafsız hareket etmeye mes
lek hayatında alışmış bir kimseyim, Meclis kürsüsün
de ide öyle hareket edeceğim; benıi bu yoldan çevdre-
mezsimiz. 'Siz, kemdi arzunuza ram olmayan kimsele
ri, taraflı görmek listiiyorsunuz. Bu sakat düşünceni
zi terk ediniz. (MDP ve HP sıralarından alkışlar) 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Yalan 
söylediğiniz efkârı umumiyede rivayet olunuyor. 
(HP ve MDP suralarandan gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen müdahale 
etmeyin.; 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Dinle
yiniz lütfen sevgili arkadaşım, izah edeceğim. 

Burada Halkçı Parti mensıulbu biiır arkadaşım ko
nuşma yaptı ve ıdemlin sayım hakanın burada ifade 
ettikleri (Sözleri tekrarladı. Ben bu zalbrtları getirt
tim, tetkik ettim. Bana, ANAP Partili bakanlardan 
birisi içtüzüğün 70 inci... (ANAP sıralarından, 
«ANAP Partili değil, Anavatan Partili» sesleri) Ana
vatan Partisi, ANAP diye ' ifade edilir. Böyle çocuk
ça hareketleri bırakımı dîye daha isimdi söyledim.,, 

İBAŞKAN — Lütfen efenıdlim, müdahale etmeye
lim. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Aman 
efendıim, isiz söz de dimlernıiyorsunuz, konuşmayı da 
dinlemiiyorsunıuız. Çok rioa öderim... 

3IAŞKAN — Sayın hatip, Meclise hitap edin efen
dini. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Şimdi, 
70 imci maddedeki hükme (göre, «Sataşma vardır» di
ye hür balkan arkadaşım söz alabilirdi ve sataşmayı 
da izah edebilirdi. Ben ide kendilerini kürsüye davet 

eder, söz hakkı verirdim; fakat hakanlardan hiçbiri
si sataşmadan bahsetmedi; «Hatip, sözünü geri al-
Siimı» dedi'. 

!Bu, bir hukukî nosyon farkJdır; onun farkında 
değilseniz, ben Size öğretemem. (MIDP ve HP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, hükümetin, böyle 
70 inci maddeden bahseden bir sözü yok. Buradan 
bir arkadaşım ayağa kalktılar, «Efendim, biz söz is
tiyoruz; sözünü geri alsın» dediler. Senin müdahale 
etme hakkın yok, sevgili arkadaşım; milletvekilli ola
rak sana söz hakkı doğmuyor bir defa... içtüzüğü 
okuyunuz öğreniniz; ezbere konuşmakla olmaz. Biz; İçtü
züğü uygulamaya, kanunî vazifemizi yapmaya mecburuz. 
Size güzel şeyler söylediğimiz zaman kabul etmiyor
sunuz; sert konuştuğumuz zaman gürültü yapıyor
sunuz, müdahale ediyorsunuz. 

Şimdi size evvele aüıt bir hâtıramı nalkledieoeğim. 
Benim bir hocam vardı, Erzurum l̂lu hemşehrilerim bi-
Mer..;.ı 

HAKKI ARTUKARSLAN (İBingöl) — insaf et 
yahu, Ibiz mıi yapıyoruz, öbür taraf mı yapıyor? 

iBAŞKAN — Sayın milletvekilli, lütfen müdahale 
etmeyin efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Devamla) — Onlara 
çok müdahale ettim ve bilirsiniz, kendilerimi sustur
dum. Eğer tarafsız olarak düşünebilecek bir kapasi
tede iseniz, bunu öyle kabul etmeniz Hazımdır. 

Şimdi değerli arkadaşlarını, hanim bir değerli ho
camı vardı; hu hocamız coğrafya hocamızdı, rahmet
le anıyorum, bu hoca her sınıfa girdiğinde dersini 
verir, 10 dakika da müzakere yapardı; siyah ciltli 
defterini çikanr, 'gözlüğünün üzerinden bakar ve 
hepimiz - çocuktuk taibiî ortamektep çağında - biiraz 
korkardık. Niye korkardık?... Çünkü hoca, dersini bil
mediğiniz zaman, kocaman silin böyle göstere gös
tere verirdi ve talebe ağladığı zaman, «Derse kal
dırıyorum bilmiyorsunuz, sıfır veriyorum ağlıyorsu
nuz; siz devekuşuna benziyorsunuz» derdi. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Devekuşuna, «uç» demişler, 
«Uçamam, ben deveyim» demiş; «Öyle ise yük taşı» 
demişler, «Yok taşıyamam, ben kuşum» dermiş. Siz 
aynen devekuşuna benziyorsunuz. (ANAP ve Bakan
lar Kurulu sıralarından gürültüler; MDP ve HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN —r Teşekkür ederim Sayın Eryurt. 
Lütfen susalım efendim. 

13 — 
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CAHİT TÜTUIM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 64 
üncü maddenin Başkanlıkça yanlış uygulandığı konu
sunda, usul hakkında söz istiyorum. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte .ımıi efendim? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte, usul 

hakkında söz (istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. <(HP şuralarından 
alkışlar) 

2 kişiye aleyhte, 2 kişiiye lehte söz vereceğim efen
dim. (ANAP sıralarından, «önce, söz geri alınsın» 
sesleri) 

İBAŞKAN — Efendim, usul hakkında konuşuyo
ruz ve aleyhte 2 kişiye, lehte de 2 kişiye söz verece
ğim. 

CAHİT TUTUİM '(BaMcesir)— Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; Sayın Devlet Bakanımız 64 üncü 
maddedeki bir hakiki kullanarak 70 lincii maddeyi ıih-
liafl etmiştir,, 

Değerli üyeler, 64 üncü madde usul halkıkında ko
nuşma ile ilgilidir, Bu, her üyeye tanınmış olan bir 
haklar. Başkanı, gündeme veya Miltet Meclisinin ça
lışma usullerine uymaya davet etme, her üyenin hak
kıdır. Anaalk, sayın balkan kürsüye gelerek içtüzü
ğün 70 inci anaddesÜndeki halkkı fculanmışlardır. Ba
kınız 70 inci madde ne-diyor: «Açıklama hakkı: 
Şahsına sataşılan veya diteri sürmüş olduğu görüşten 
farklı bir görüş kendisiine atifolunan hükümet, komıis-

IBASKAN — 'Sunulara devam ediyoruz.] 
Bazı sayın millettvdkliİeriine lizin verlmesiine dalir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının bir tez
keresi vardır, okutup, ayrı ayrı onayınıza sunaoağımi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı «aiyın mi'fflieltivefcilerJinin hi

zalarında gösterMen süre ve nedenlerle iizlin istemele
ri, Başkanlık Divanının 25.10.1985 talihli toplantı
sında uygun görüimüşitür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin Kjaraduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanı 

yon, siyasî parti grubu veya rnltetvekilieri, açıkla
ma yapabilir veya cevap verebilir.» 

Sayın Balkan bugün, 64 üncü maddeye dayanarak, 
70 inci maddedeki bu usulden yararlanmak 'istediler 
ve bir laçıfclama getirdiler; Sayın Halil İbrahim Şa-
hin'in yapmış olduğu bir konuşmaya açıklık getirme
ye çalıştılar. 

Buna 70 incti madde cevaz vermez,* çünkü şimdi 
okuduğum fıkrayı unutmuş veya görmemiş alsalar 
gerek, diye düşünüyorum. Başkan, açıklama ve ce
vaplar için, aynı dtuırum içinde olmak üzere söz 
verme zamanını takdir eder. Sayın Balkan, Başkanlık 
Divanını, Sayın Baş'kanvdkiMıini Meclis İçtüzüğüne 
uymaya davet ederken, kendileri niye İçtüzüğe uy
muyorlar? 

Sayın Başkan, tarafsız 'bir Meclis Başkanvekili 
olarak, sizin, şu sözü söylemeniz gerekirdi: «Sayın 
Bakan, şu anda siz açıklama hakkım kullanıyorsu
nuz. Madde 70'te söylediğiniz sözler apaçık açıklama 
hakkını içermektedir. Bu nedenle, bu maddeye da
yanarak ısize söz veremem.» 

Usul hakkında elibe'tte'kii konuşabilir; ama aynı 
oturum İçerisinde bu hakkı kullanması 'gerekirken, 
Başkanlık takdiri, kuMtodırulmamıştır ve usul1 hak
kındaki 64 üncü maddeden yararlanarak, sanırım bir 
polemik yolunu açmıştır. Buna .Sayın Başkan müsaa
de etmemelidir, Meclis olarak da etmemeliyiz. 

Saygılar sunarım, (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşefc'kür.ederiz Sayın Tutum. 

Kırşehir MMletvefcli Tevfik Güneş, 15 gün has
talığı nedeniyle 7.10.1985 tarihinden' geçerli olmak 
üzere, 

İstanbul Milletvekilli İbrahim Uıral, 13 'gün maze
reti nedenliyle 18.10.1985 (tarihinden geçeri olmak 
'üzere. 

BAŞKAN — Ayrı ayrı okutup, onayınıza arz 
edeceğim. 

«DenlizM Milletvekili Mustafa Kani Bürke, 21 
gün, hastalığı nedeniyle, 25.9.1985 «arihinden geçer
li olmak üzere» 

BAŞKAN — Oylarımıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler..^ Kabul edİrniişliTi 

IH* — BAŞKANLIĞIN GENE] 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
2. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/890) 

KURULA SUNUŞLARI (Devanı) 

Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke, 21 gün 
hastalığı nedeniyle, 25.9.1985 tarihinden geçerli ol
mak üzere, 
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«Kırşehir Milletvekili Tevfilk Güneş, 15 gün, has
talığı nedeniyle, 7.10.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere» 

BA$KAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 arka
daşının; son zamanlarda yasa dışı kışkırtıcı bazı odak
ların, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak amacıyla 
müslüman halkımızı İslam dininin gerçekleşirinden 
saptırmaya yönelik faaliyetleri konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (818) 

BAŞKAN — Gündemin, «Geneli Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşımeler» 
kısmına geçiyoruz. Bu kısımda yer alan, (8/8) esas 
ınumarah, İzmk MiletvefcM Rüştü Şatidağ ve 10 ar
kadaşının, ısion zamanlarda yasa dışı kışfcırtıcı bazı 
odakların, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak 
amacıyla, Müslüman halikımızı Islasm Dininin ger
çeklerinden saptırmaya yönelik faaliyetlerii konusun
da, Anayasanın 98 inci, Içitüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri uyarınca bir ıgeınell görüşme açılmasına Uş
kun önergesi üzerindeki öngörüşmelere haşlıyoruz. 

Sayın hükümet?... Burada. 

önergeyi (tekrar okutuyorulmi: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Son birkaç yıl içinde, müslüman halkımızı üzen 
irtica kıpırdanışları, her yenli hükümet döneminde 
olduğu gibi, sinsi faaliyetlerini açığa vurma çabalan 
içine girmiştir. 

İv IBaşta Hizb-üt Tahrir ve İran cumhuriyeti ol
mak üzere birçok «islam yolu» görüntüsü altındaki 
yasa dışı tahrik mihrakları, laik cumhuriyetimizi 
tahrip etme ve müslüman olan halkımızı tslam dini
nin gerçeğinden saptırma çabası içine girmişlerdir. 

2. Çeşitli tarikat adlarına rahatça sığınan, yasa
larımızın yasakladığı tarikat ve tekkecilik çalışmala
rını gizli ve açık sürdürmeye çalışan, Islamiyete ters 
düşmüş bu çarpık inanç yollarının tümü, (aslında sün-
ni oldukları halde) gizli broşürleri, açık yayınlarıyla, 
«İmamı Azama inanmış olan imamların arkasında kı
lınan namaz kabul edilmez» diyen <bir komşu devletle 
yakınlık bağı içline girmektedirler. 

«İstanbul Milletvekili İbrahim Ural, 13 gün, ma
zereti nedeniyle, 18.10.1985 tarihinden geçerli olmak 
üzere» 

BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... EtmeyenLer... Kabul edilimiştlir. 

3. Bir komşu ülkeye memleketimizden gizlice 
kaçan yüze yakın din adamlarımızla o ülkenin görev
lileri Türkçe, Keyhan gazetesiyle «İslam Çağrısı, El 
Şehid - İslam Devriminin Sesi, Günün Kadını, İran 
tslam Cumhuriyetinim 5 inci Kuruluş Yıldönümü, 
Cumhur-i İslami» dergilerinde 12 Eylül yönetimine, 
Türk Ordusunun tümüne ve Mustafa Kemal Ata
türk'e en .iğrenç iftiralarla saldırmaktadırlar. Ayrıca 
Türk Hükümetini ve basınımızı hedef alan çok çir
kin, çok horlayıcı yayınlar yapmaktadırlar. 

4. Zaman zaman dinleme fırsatı bulduğumuz bu 
komşu ülkenin radyolarında da Atatürk'ün ve ordu
nun, Ermenilerli ezdiği, Amerika'nın emrinde olduğu, 
tslamiyeti ortadan kaldırdığı Türkçe ve kendi dillerin
de iddia edilmekte, çok çirkin bir dille, adlan da zik
redilerek Türk basınına saldırmaktadır. Ama bu ara
da daha geniş örneğini yüce Mecliste sunacağımız 
şu tür cümleleri gazetelerinde kullanmaktan çekin
memekte ve Türk Hükümetini ve devlet adamlarını 
da şu cümlelerle hedef almaktadır; «Türkiye kıymet, 
vaziyet ve mevkii açısından hassas bir noktada bu
lunmaktadır. Bu yüzden de, Türkiye Devlet Adam
larının, kendi ülkelerinin Uluslararası münasebetle
rine, dış politikasına olağanüstü bir dikkat ve duyar
lık göstermeleri gerekir. Eğer bu duyarlık gösteril
mezse, bu, hal, ne Türkiye'nin iyiliğine olacaktır ve 
ne de Türk devlet adamlarının Türkiye'nin müslü
man halkı bize yakın ilgi duymakta ve itikadî ne
denler yüzünden, İslam Cumhuriyetimizin sorunları
nı dikkatle izlemektedir. Türkiye'nin müslüman hal
kı, İslam inkılabımızın kıymet hükümlerine dudak 
bükülmesine asla razı değildir.» (Keyhan gazetesi 15 
Mart 1985, Cumhûr-i İstemi 25 Şubat 1985) 

5. Bu komşu Cumhuriyetin Türkiye Büyükelçi
liği tarafından yayınlanan kitaplarında; millet, milli
yet reddedilmiştir. İslam devleti görüşü savunularak 
İslam devleti zihniyeti telkin edilmekte, bu görüşe, 
dini müslüman, milliyeti Türk olan halkımız arasında 
taraftar toplamaya çalışılmaktadır. «Bizler İslam 
bayrağı altında toplandığımız müddetçe gerçek de
mokrasiyi uygulayamayacağız.» '(Konuşmalar: sayfa 
37) 

V. .— GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 
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6. İstanbul'da Üsküdar'da iblir komşu milletin 
imamı var. Bu zat Sünni ve Şii herkese kendi propa
gandalarını yapmaktadır. Hatta işi o kadar ileri gö
türmüştür ki, iki yıl önce yayınladığı «Kuranı Mu
savver» (Resimli Kuran) Diyanet işleri Başkanlığı
mızca Yüksek Din Kurulu kararıyla toplatılmıştır. 
Ne yazık k'i Ulu Allah'ı, (haşa) komşu devletin baş
kanı şeklinde resimleyen bu küfür kitabının Şii imamı, 
hâlâ görevindedir, uyarılmamıştır; tahrikatını sürdür
mektedir. 

7. Devletimizin denetimi altındaki Kuran kursla
rının varlığı !ile övgü duyarız. Hatta gereksinim ha
linde yenilerinin açılmasında da beraberiz. Ne var ki 
toir çarpık inanç grubunun elinde bulunan, uyduruk 
işyeri ruhsatlarıyla çalışan (bini aşkın gizli Kur'an 
kursları, Devletimiz, Cumhuriyetimiz ve" Atatürk'ü
müz aleyhinde zehirli çalışmalar yapmaktadır. Ayrı
ca, eldeki 'bazı belgelere göre bu komşu cumhuriyet
le birlikte, gizU çalışmalarını ortaklaşa sürdürmek
tedir. 

8. Geçen aylar içinde, 'basınımızda bazı kor
kunç belgeler yayınlandı. Bunlara göre Türkiyeli 
1O0 Ermeni vatandaşımıza, yurdumuz aleyhinde çalış
mak üzere komşu devletin İstanbul konsolosluğunca 
sahte kimlik cüzdanları ve pasaportlar verildi ve 
'bunlar ülkelerine gönderildi. Bu gizli emir, Pariste, 
Humeyni karşıtı olan bir gazetede yayınlandı. Ora
dan Türk basınına intikal etti. Dışişleri Bakanımız 
Sayın Halef oğlu, komşu devletin istanbul Başkon
solosunun yalanlanmasına dayanarak «Belge sahte
dir» dedi. Bu konuda teyakkuz durumuna geçildi mi? 
Soruşturma yapılıp yapılmadığı hakkında bilgisiziz. 

9. İki hafta önceki bir cuma namazından çı
karken birçok dindaşlarımızın ayakkabılarının (içine, 
«Hizb-Üt Tahrir» örgütünün bir yapraklık propagan
da ve telkin tezkeresi bırakıldığı görüldü. Bunlarda, 
«Bir tek islam devleti vardır. Türkiye onun öteki 
islam devletleri gibi sadece bir eyalettir cüm
lesi yer almıştır. 

iSonuç : Yukarıda maddeler halinde sıraladığımız 
gerekçelerin ışığında, konuyu en yüce makam olan, 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bir genel görüşme 
halinde getirme zorunda kaldık. Konunun çok hassas 
olduğunu biliyoruz. Dinine, ibadetine bağlı Müslü
man kardeşlerimizin, «irtica» sözünden, kendilerine 
de pay çıkararak üzüldüklerini, hatta tepki gösterdik
lerini kabul ediyoruz. Ne var ki aşağıda imzaları 
bulunan bizler de, yüce islam dininin gerçeğine ve 
yüceler yücesi Allah'a sizler (gibi bağlıyız. Konuyu, 

hükümete tariz için değil, hükümeti haberli kılmak, 
devletin temeline yönelik iç ve dış tahriklere ilişkin 
belgelerle yüce Meclisi aydınlatmak maksadıyla ge
tirmiş bulunuyoruz. 

Tensip buyurulması halinde, gizli bir oturumda 
görüşülmesini daha uygun bulmaktayız. 

Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci 
maddeleri gereğince genel görüşme açılması dilekle
rimizi makamınıza, gereği için saygılarımızla arz 
ederiz. 

Rüştü Şardağ 
izmir 

H. Sabri Keskin 
Kastamonu 

Fikret Ertan 
İzmir 

İsmet Turhangü 
Manisa 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Nazmi önder 
Muş 

Vural Arıkan 
izmir 

A . Aşkın Toktaş 
izmir 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

Veysel Varol 
Erzincan 

Doğan Kasaroğlu 
istanbul 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, içtüzüğümüze 
göre, genel görüşme açılıp açilımarnası hususunda hü
kümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki birin
ci imza sahibine veya onun göstereceği İblir diğer im
za sahibine söz verilecektir. 

Hükümet adına?.. 
DEVLET BAKANI AHMET KAiRAEVLI .(Te

kirdağ) — önce önerge sahibi konuşsun. 
BAŞKAN — Efendim, söz sırası hükümetin. 
Buyurun Sayın Bakan. 

İÇtfŞLEİRt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin değerli üyeleri; izmir Milletvekili Sayın 
Rüş'tü Şardağ ve arkadaşlarının vermiş oldukları ge
nel görüşme önergesi hakkında ıbilıgi vermek üzere 
huzurlarınızda bulunuyorum, 

Anayasamıza göre, herkes, vicdan, dinî inanç ve 
kanaat hürriyetine sahiptir. Anayasamız hükümleri
ne aykırı olmamak şartıyla, ibadet, dinî ayin ve tö
renler serbest 'bulunmaktadır. Kimse ibadete, dinî 
ayin ve törenlere katılmaya, idini linanç ve Ikanaat-
(lerini açıklamaya zodanaımayacağı gibi, dinî inanç 
ve kanaatlerinden dolayı kınanamaz ve suçlanamaz. 

— 16 — 
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Bu serbestliğin yanında, kimse, devletin sosyal, 
ekonomik, siyasî veya hukukî temel düzenini, kıs
men de olsa, din kuralarına dayandırma veya siyasî 
veya kişisel çıkar yahut nüfuz sağlama amacıyla her 
ne suretle olursa olsun, dinî veya din duygularını 
yahut dince kutsal sayılan şeyleri istismar edemez 
ve kötüye kullanamaz.» 

'Bu nedenle, mevcut anayasal rejimimizi, toplum 
düzenimizi yıkmak ve bölmek amacını taşıyan her 
türlü faaliyetle mücadele edildiği gibi, demokratik 
nizamı kısmen de olsa Îslamî esaslara uydurmayı 
amaçlayan irticaî nitelikteki faaliyetlerle de etkili 
bir şekilde mücadele edilmektedir. Bu tür faaliyet
lerde bulunabilecek kişli ve gruplar, süreikli olarak 
güvenlik güçlerimizin kontrol ve denetimi altında 
bulundurulmakta ve gerektiği anda operasyonlar ya
pılmakta ve yakalanan sanıklar adalete tevdi edil-
ımelkjtediır. 

IBu kişi ve gruplarca Atatürk aleyhtarlığı yapıl
makta, Atatürk ilke ve inkılaplarına karşı gelerek, 
Türkiye'nin laik bir ülke olması dolayısıyla kâfir 
olduğu, ibu balkımdan savaşılması gerektiği ileri sü
rülmekte ve 'böylece halkın devlete karşı ayaklan
ması ve sonunda Türkiye'de istedikleri şekilde bir 
düzenin kurulması amaçlanmaktadır. 

IBu amaca ulaşa'bilmelk dçln, .her türlü propagan
da aracına başvurulmakta, daha ziyade kitap, broşür 
ve bildirilerden istifade cihetine gidilmekte, bunlar 
dışarıdan yurda sokulmaktadır, islam Çağrısı ve Kay
han Dergisi bu maksatla yurda sokulan dergilerden 
olup, Bakanlar Kurulu kararıyla girişleri yasaklan-
mışitır. 

Türkiye Büyük Millet Meclislinin değerli üyele
ri, Müslüman olan Türk Milleti, hür demokratik 
sistem içerisinde, Atatürk ilke ve inkılapları ışığın
da, laiklik prensibinin sağladığı serbestlik ortamında, 
hiçbir baskı ve zorlamaya tabi tutulmaksızın, îsla
mî en 'iyi ıbir şekilde yaşamakta olduğundan, bu 
faaliyet ve propagandalara itibar etmemiştir ve et
meyecektir. Böyle olmakla beraber ve her şeye rağ
men bu tür faaliyette bulunanlar, güvenlik kuvvet-
leriımizce süreikli olarak takip edilmekte ve zanlılar, 
adlî makamlara, cezalandırılmak üzere tevdi edil-
ımektedir. 

Muhterem üyeler, biz hiçbir ülkenin liçlşleriyle 
ilgili değiliz. Bizim işlerimize hu ve buna 'benzer şe
killerde müdahaleye niyetlenenlere de, tabiatıyla ve 
kesinlikte, müsamaha ötmemiz Söz konusu değildir. 
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'Değerli üyeler, yurt içinde 'bu faaliyette bulu
nanlardan ayrı olanak, yurt dışında, özellikle işçi
lerimizin yoğun olduğu Avrupa ülkelerinde, Türkiye' 
de îsiam devrimi yapılması ve İslam Anayasasının 
tatbik edileceği 'bir rejime geçilmesi için propaganda 
ve yayın 'faaliyetleri de mevcuttur, Bu propaganda 
ve yayınlarda, yine büyük ölçüde, dış ülkelerin rolü 
görülmektedir. Kendi vatandaşlarımızın çıkardığı ya
yınların yanında, dış ülke mensuplara da, kendi dev
letlerinin isteği üzerine, mevcut anayasa rejümimizi 
yikıcı nitelikteki, Türkçe basılı, îslamî devlet esasını 
sunucu yayınlar neşretmektedirler. Bu yayınların da 
yurda girmesi yasaklanmıştır. Yurt dışında zararlı' 
faaliyet gösteren vatandaşlarımızdan tespit edilenler 
hakkında gerekli kanunî işlemler yapınmaktadır. Fe
deral Almanya'da bu faaliyetlerin öncülüğünü îslamî 
Cemiyetler ve Cemaatler Birliğimi kurmuş olan ve 
Türk vatandaşlığından çıkarılmış bulunan Cemalettin 
Kaplan isimli bir kişi yapmaktadır. IBu kişi, önceleri, 
«Avrupa'da Hicreti», bilahara da «Tebliğ» isimli, bu 
rejim yanlısı dergileri çıkarmıştır; Avrupa'daki işçi
lerimize, Türkçe olarak basılan ve içinde zaman za
man Türkiye, ve Atatürk aleyhinde yazılar bulunan, 
islam Çağrısı ile Keyhan isimli yayınları dağıtmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 1984 Kasım ayında istan
bul ilimizde Hizbullah isimli, illegal, dinci bir ör
gütün varlığı ortaya çıkarılmış ve örgütün mevcut 
anayasal düzenimizi değiştirip, yerine îslamî esasları 
temel alan bir devlet düzeni kurmayı amaçladığı ve 
ilk planda da maddî sorunlarını ortadan kaldırmak 
amacıyla, istanbul'un muhtelif yerlerinde 1'8 silahlı 
soygun ve gasp eylemini gerçekleştirdiği, bir şûra teş
kil edip, «Genel Emir» seçtikleri ve buna bağlı ola
rak da, askerî, içtimaî tebliğ ve istihbarat kollarını 
oluşturdukları tespit edilmiştir. 

Bu örgütle ilgili olarak yapılan operasyonlarda, bir 
stenn makineli tabanca, 4 tabanca, mermiler, sahte 
kimlikler, mühürler, klişeler ve öngüte ailt dokümanlar 
öle geçirilmiştir. 

Örgüt mensubu olarak tespit edilen 23 kişiden, 15'i 
yakalanmış ve bunlardan 10 Mşi tutuklanmıştiir. is
tanbul dışında faaliyeti tespit edilmeyen bu örgüt, 
büyük ölçüde çökertilmiştir. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri; 20 Eylül 1985 tarihin
de güvenlik kuvvetlerimiz tarafından Ankara ve Isr 
tanbul ilerimizde yapılan operasyonlarla örgüt yapı-

17 — 



T. B. M. M. B : 22 30 . 10 . 1985 O : 1 

lan çökertilen Hizb-üt Tahrir İslam Kurtuluş Partisi 
ile ilgili bilgileri arz etmek istiyorum. 

Bütün İslam ülkelerindeki rejimlerin zor ku'llannla-
rak yıkılmasını ve yerine halife liderliğinde İslam 
devletinin kurulmasına amaçlayan, Hizb-üt Tahrir, 
1950 yılında kurulmuş olan illegal bir örgüttür. Başta 
Ürdün olmak üzere çeşitli ülkelerde faaliyetlerini sür
düren bu örgüt, Türkiye'deki faaliyetlerini, 1962 yı
lında, yurdumuzda eğitim gören Ürdünlü öğrenciler-
,1e başlatmıştır. Başlangıcından itibaren dikkatle izle
nen bu faaliyetler, 1962 - 1967 - 1968 - 1973 - 1980 ve 
1982 yıllarında yapılan operasyonlarla çökerifcilmiştir. 

' Son olarak 12 Eylül 1985 itaribinden itibaren, «Din
siz Olan Laiik Devleti Yıkmak ve İslam Devleti Olan 
Hilafeti Kurmak Her Müslüman'a Farzdır» başlıklı 
«Hizb-üt (Tahrir Türkiye vilayeti» imzalı bildirilerin 
Ankara ve İstanbul'daki bazı camilerde ayakkabı İç
lerine, bazı semtlerde evlerin posta kutularına bırakıl
dığı, bazı adreslere posta kanalıyla gönderildiği tespit 
edilmiştir. 

(Hizlb-üt Tahrir hakkındaki mevcut bilgiler muva
cehesinde yapılan değerlendirmeler sonucu, 20 Eylül 
1985 tarihinde Ankara ve Istanlbul'da operasyona gi
rişilmiş, mezkûr örgütün Türkiye vilayeti sorumlusu 
Ürdün uyruklu Haibîs Esat, Mustafa Mansur ile bir
likte, Istanlbul'da, 6'sı Ürdün uyruklu 11'i TC uyruklu 
olmak üzere 17 mensubu; Ankara'da, l'i Ürdün uy
ruklu 8'i Türk, 9 mensubu, toplam 26 kişi, suç un
suru dokümanlarla birlikte yakalanmış ve ilgili mahke
melere sevk edilmiştir. 

Hizlb-üt Tahrir örgütünün yurdumuzda faaliyet 
göstermeye başladığı 1962 yılından 1985 yılına kadar, 
kendi fakirlerini benimseyen az sayıda TC uyruklu 
şahıslarla iltisak kurduğu anlaşılmış; işbirliği yaptığı 
legal veya illegal bir kuruluş tespit edilememiştir. 

Sayın milletvekilleri, bir diğer husus da, Kur'an 
kurslarıyla ilgili olandır. Esasta, Kur'an kursları, Di-
nayet İşleri Başkanlığının denetimi altımda faaliyet 
yürütmektedir. Kanunlar çerçevesinde yürütülen bu 
kursların her türlü denetimi Dinayet İşleri Başkan
lığınca yapılmaktadır. Bunun dışında... 

M. BESİM GÖÇER (Çorum) — «İDinayet» değil 
efendim, «Diyanet»; ayıp olur... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Çarpılırsın sonra. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT ((De

vamla) — Yanlış mı söyledim efendim? 
M. BESİM GÖÇER (Çorum) — «Dinayet» «deli

ler» anlamına gelir. Sayın Bakan; «Diyanet İşleri Baş
kanlığı» olacak efendim, 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (De
vamla) — Peki, düzetiyorum efendim. 

ıBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale ötmeyi
niz. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Diyanet İşleri Başkanlığınca yapılmakta
dır. Bunun dışında, gayri kanunî olarak Kur'an kurs
larının açıldığı şeklinde haberler alınmaktadır. Alınan 
bu haberler anında değerlendirilerek, tespit edilen 
kurslar iptal edilmekte, müsebbipleri yakalanarak adlî 
makamlara tevdi edilmektedir. 

14.9.1985 günü İzmir^de, Oto Tamircileri Derneği 
Öğrenci Yurdunda, Atatürk ilkelerine ve laiMliğe aykı
rı toplantı yapıldığının bir mahallî gazete tarafından 
ihbar edilmesi üzerine, bu öğrenci yurdunda operas
yon yapılmış; yapılan incelemede, yurdun gayri resmî 
olarak açıldığı anlaşılmış, sorumlu olarak görünen 
dernek yöneticisi 3 kişi ile, fıkıh dersi veren öğretmen 
yakalanarak cumhuriyet savcılığına sevk edilmişlerse 
de, aynı gün serbest bırakılmışlardır. İzinsiz olarak 
açılmış olan öğrenci yurdu boşaltılmış ve mühürle
nerek kapatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, devletin, ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğüne, Türk Devletinin ve Cumhu
riyetinin varlığını tehlikeye düşürmeye yönelik her 

j hareket ve laiklik prensiplerine aykırı her davranış, 
hükümetimizin takibi ve mutlak kontrolü altındadır. 

Türk Ceza Kanununun 163 üncü maddesine mu
halefet suçlarından, 1.5jl984 tarihinden 15.10.1985 
tarihine kadar Devlet Güvenlik Mahkemesi Cum-

1 hurtiyet savcılıklarına intikal eden hazırlık soruştur
ması evrakı ile Devlet Güvenlik Mahkemesine açılan 
davaların adedi şöyledir: Hazırlık soruşturma saıfha-
sında 247 sanık için takipsizlik kararı, 512 sanık için 
görevsizlik kararı verilmiş olup, 53 sanık için soruş
turma devam etmektedir. Son soruşturma safihasın
da ise, 46 sanık için beraat kararı, 37 sanık için mah
kûmiyet kararı, 30 sanık için görevsizlik kararı ve
rilmiş olup, 64 sanığın ise davaları devam etmekte
dir. 

677 sayılı Tekke ve Zaviyeler Hakkındaki Kanu
na muhalefetten, Temmuz 1985 tarihi itibariyle 6 
hükümlü, 4 tutuklu, 39 ilamlı mevcuttur. Yine, Tem
muz 1985 tarihi itibariyle, Türk Ceza Kanununun 
163 üncü maddesinden, 14 hükümlü, 1 tutuklu, 10 
ilamlı mevcut bulunmaktadır. 

Görülmektedir ki, olaylar, güvenlik kuvvetlerimiz 
! ve yargı organlarımızca takip edilmekte olup, tama-
I men kontrolümüz altında bulunmaktadır. Olayların 
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kontrolümüz altında bulunmasından ve belirtilen 
mahiyetlerinden ötürü (herhangi bir şekilde endişeyi 
mucip bir husus olmadığı da aşikârdır. 

İrtica konusunu, Islamı en iyi bir biçimde yaşayan 
vatandaşlarımızı mürteci 'gösterecek ve onları rencide 
edecek bir şekilde gündeme getirmekten sakınılmak-
dır. 

Sayın üyeler, arz ve izaha çalıştığımız üzere, ka
nunsuz hiçbir harekete, nereden ve kimden gelirse 
gelsin, müsaade edilmediğinden ve bu konu hüküme
timizce en ince teferruatına kadar takip ve kontrol al
tında tutulduğundan ve esasen endişeyi mucip bir 
halin de mevcut olmayışı nedeniyle, genel görüşme 
açılmasına taraftar olmadığımızı yüce Meclise arz 
eder, hepinizi saygıyla, selamlarım. ı(AıNAP sıraların
dan alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Genel görüşme önergesi üzerinde gruplar adına 

istem sırasına göre söz vereceğim. Söz istemi sırasına 
göre, Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Rıfat Ba-
yazıt, Anavatan Partisi adına Mehmet Nedim Budak, 
Halkçı Parti adına Seyfi Oktay konuşacaklardır. 

tik söz, Milliyetçi Demokrasi Partisi adına Rıfat 
(Bayazıt'ın; buyurun Sayın Bayazıt, 

MIDP GRU1BU ADINA RIFAT BAYAZIT (Kah
ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok kıymetli millet
vekilleri; bağımsız milletvekili arkadaşlarımızın bir 
(genel gtörüşme konusunda Meclise sunmuş oldukları 
önerge münasebetiyle Milliyetçi Demokrasi Partisi 
Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle 
hepinize saygılar sunarım. (MDP sıralarından alkış
lar) 

Muhterem arkadaşlar, esasen, Milliyetçi Demok
rasi Partisi, iç ve dış güvenlik konusunda bir genel 
görüşme önergesi hazırlamak üzeredir ve kısmen de 
hazırlamıştı; biz bu münasebetle bu konuları da gizli 
bir oturumda görüşmek istiyorduk. Arkadaşlarımızın 
fikirlerine saygı duyarım, getirmişlerdir; şimdi bunun 
üzerinde de birkaç kelime konuşmamak olmaz; bu 
vesileyle görüşlerimi anayasal ve tarihî yönden arz 
edeceğim. 

Muhterem arkadaşlar, Anayasamızda yer alın din 
ve devlet ayrılığı ilkesi, devletin, dinin zararlı akım
larıma karşı korunması amacına dayanır. Bizler, mil
let olarak, manevî değerlere (bağlı, .irtica ve bölücülü
ğe karşıyız. Din hürriyeti, temel haklardandır; vicdan 
ve ibadet hürriyetini kapsar. Hiçlbir kimse, vatandaşın 
ibadet hürriyetine mani olamaz. Ceza kanunlarımız, 
mani olma halinde, cezaî müeyyideler getirmişti;:; an-
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ca'k, dinin ve dinî duyguların siyasî amaçlara alet 
edilmesi yasaklanmıştır. (Anayasa madde 24, son fık
ra) 

Islamiyette ilk tarikat hareketleri, Hazreti Muham-
med'in ölümünden sonra Abbasiler devrinde ortaya 
çıkmış ve zaman zaman hakiki Müslümanları rahat
sız etmiş, birbirleriyle, bitmeyen mücadelelere yol aç
mıştır. Tarihimiz boyunca, Türk orduları zaferden 
zafere ulaşırken, Ihücumlarını, manevî değerlere daya
narak, «Allah, Allah» sedalarıyla yapmış ve zaferi 
kazanmış; ölülerine «şehit», sağlarına «gazi» ismini 
vermiştir. Bu, bizim manevî değerlerimizdendir; buna 
ilelebet sadık kalacağız. (Alkışlar) 

Osmanlı tarihinde, güçsüz olduğu günlerde, ırk, 
mezhep ayrılıklarının yarattığı bunalımlar, ideolojik 
değişik görüşler yüzünden, içten ve dıştan yapılan 
tahrikler neticesi, 42 ayaklanma ve isyan olmuştur. 
Bu isyanların elebaşıları, halkın dinî duygularını kö
tüye kullanarak ayaklanmışlar; bilhassa Celali İsyan
ları uzun zaman sürmüş, Osmanlı imparatorluğunun 
çökmesi sebepleri arasında yer almıştır. 

Muhterem arkadaşlarım, üzülerek (bir noktayı yine 
bu tarihî seyir içerisinde arz etmekten kendimi alama
yacağım. Mısırlı İbrahim Paşa Osmanlı İmparator
luğuna karşı başkaldırıp, daha doğrusu isyan edip, 
ordusuyla Anadölunun ortalarına doğru taarruza geç
tiği zaman, cuma gününe tesadüf eden o gün -buna 
ben isim bulamıyorum - idarecileri, «Cuma günü taar
ruz edilmez, cuma günü harp edilmez» fetvasını ve
rerek, Osmanlı Ordusunun mağlubiyetine sebep ol
muşlardır. İşte biz bu gibi hareketlerin karşısında 
olacağız. 

Muhterem arkadaşlar, 23 Temmuz 1908 tarihinde 
meşrutiyetin ilanından sonra, İttihat Terakki ve Ahrar 
Fırkası gibi iki fırka birbiriyle iç mücadeleye, dışın 
talhrik ve teşvikiyle başlamıştır. Bu memlekette din is
tismar edilerek iç kavgalar başlamış, 311 Mart Vakası 
namıyla anılan, devletin o günkü yüzkarası isyan ha
reketi sırasında, «Şeriat kaldırılıyor; din elden gidi-
yor; şapka: giy dirilecektir» teraneleriyle Meclisi Me-
busan basılmış, (hükümet devrilmiş, sadrazam değiş
tirilmiş birçok devlet adamları öidüniniüş ve isyan 
muvaffak olmuştur. Fakat, her zaman ve muhtelif 
vesilelerle bağlılığımızı arz ettiğimiz, rahmetli Sayın 
Atatürk, - o zamanlar Selanik'te bulunan Üçüncü Or
dunun Kurmay Başkanıdır- ordu ile birlikte İstan
bul'a hareket etmişler ye Yeşilköy'de birleşerek isyanı 
bastırmışlar, Meclisi toplamışlar ve işe hâkim olmuş
lardır. Bu isyanı yapanlardan 46 veya 47 kişi idam 
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edilmiş, diğerleri mahkûm olmuşlar; fakat maattees
süf, bazıları da afifedıilmişlerdir. 

Devlete karşı başkalldıranın daima cezasını vermek 
ve onları himaye ötmemek gerekir. 

311 Mar* Vakası denilen bu hadise de, yine, içten 
olmamıştır, dıştan kaynaklanmıştır. Osmanlı tmpara-
torluğunun başına gelen 'bütün felaketler, büyük dev
letlerin, b'izi genişletmemek ve içeriden yıkmak için, 
daima hassas olduğumuz bir konuya el aiflmış otaafa-
nındandır; o da din konuisuıdıur. 

IBild'iğinliz gilbi, Birindi Cihan Harbinden mağlup 
çıktık. Biz Çanakkale'ce mağlup olmadık; asıl bizi 
mağlup eden cepihe, Sina Cephesi, Suriye Cephesi ve 
Irak Cephesidir. Bugün bizim aleyhimizde propagan
da yapan, ülkemize birçok örgütleri sokan devletler, 
o glün de bizi arkamızdan vurup, mağlubiyetimizi sağ
ladılar. Sina Cephesinden, Irak Cephesinden, hatta bi
zim vilayeltimiz'in yakınımda bulunan Suriye Cephesin-
'den, gelen esirlerimizin ve cepheden dönen gazileri-
milzin cenlbiyyelerle Suriye hududunda karnını deşe
rek altın aradılar. Bunlar birer tarihî vakıadır. Bugün 
de bizim içimize, muhtelif vesilelerle, Halep'te, Suri-
yelde, Filisltinide ve Iraklta yetiştirdikleri anarşiısitleri 
sokuyorlar. Bu nasıl dostluk, ben bunu bir türlü an
lamıyorum; sayın hükümetin bu konu üzerinde has
sasiyetle duracağına eminim. Zaten sayın ba'kanımız 
bize, bîr nebze, bu gibi hareketlerle ilgilendiklerini ve 
takibat yapıldığını ifade ettiler; ben bu açıklamayla 
biraz ferahlamış oluyorum, takipsiz kalmayacağına da 
emMlm, 

Muhterem arkadaşlarım, İstiklal Savaşı sırasında 
28 ayalklanma olımuşitur. Bu ayaklaınımalar, halktan ol
mamıştır, yine ingilizlerin, Fransızların ve Yunanlıla
rın tesiriyle, onların tahrikiyle ollmuşltur; bu ayaklan
malar da devletin güdüyle teker teker bastırılmıştır. 

Memleket parça parça işgali edilmiştir. Ben şah
sen o memleketin çocuğu olmakla gurur duyarım; 
12 Şulbat 19201de, düşmana karşı silah ilk defa mem
leketimde patlamıştır ve orası da, Fransızları mağlup 
ederek kurtulmuştur; ondan sonra da çorap söküğü 
gibi, zafer, memleketlin her tarafında arka arkaya gel
miştir; arkasından Ayınltalb, Urfa, hepsi kurtulmuştur. 

. (MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Gazianıbep) — İlk 
silahı patlatanın ismini söyleyin. 

'RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Sütçü İmaim. 
MUSTAFA RÜŞTÜ TASAR (Gaziantep) — Süt

çü İmam... Söyleyin... İmamdı... (MDP sıralarımdan 
«İmtihan iyi miydi?» sesleri) 

RIFAT BAYAZIT (Devamla) — Efendim, 30' 
Ağustos 1922 tarihinde Büyük Taarruzla düşman de
nize dökülmüş, İli Ekim 192İ2 tarihimde ateşkesle bir
likte Mudanya Mütarekesi aktedilimiş ve 29 Ekim 1923 
'tarihinde Cumhuriyetimiz ilan edilmiştir. Yeni Türki
ye Cumhuriyetine karşı yine birçok ayaklanımalar ol
mamış deği'Ddir, olmuştur. 

(Lozan Antlaşmasıyla, Musul bize bırakılmıştır. 
Musul bizim millî hudutlarımız içerisindeydi; fakat 
maatteessüf İngilizler ikiyüzlü oynamıştır; Musul'u bi
ze vermemek için 19251te Şarkta kendi tahrikleriyle 
'bir isyan çıkartıDmıştır ve bu isyan hareketinin so
nunda Musul kendilerinde kalmış, b'ize Hakkâri ve-
rüimi'Ş't'ir; o şekilde de bu iş halllddilmiştlir. 

Oöîiüyorsıuınuz ki, bütün hareketler büyük devlelt-
ler tarafından Türkiyelde din istismarcılığı yapılarak, 
Türkiye'de bazı oyunlar aynanarak yapılmaktadır. 
'Buna hepimiz dikkatle bakmalıyız ve bu konularda 
alet olmamalıyız. 

Ataltürklün, siyasî sahada, inkılap sahasında al
dığı kararlarına karşı, zaman zaman başkaldırmalar 
oldu; «Din elden gidiyor» gibi, yine dışarıdan kay
maklamam ve yapılan tesirlerle, 23 Aralık 19301da Me
nemen hadisesi gibi ve bugün dahi üzünitiüsü gitme
yen hadiseler oldu. Bunları tarihe gömmüş oluyoruz, 
inşaıllalh bumdan sonra tekerrür etmez. 

'Muhterem arkadaşlarımı, 19501den sonra da bazı 
hadiseler oldu. Yine, Atatürklün bülsltlerii, Ticanilik, 
şu,- bu diye bazı şeylerle kırıldı, şu oldu, bu oldu... O 
zaman, Atatürklün Hatıralarımın Koruınmaısı Hakkın
da bir kanun çıkarıldı. Bu kanun çıkarıldığı zaman 
gözlüm yaşardı; Atatürk gibi bir adamın kanunla hi
mayesini hiçbir zaman arzu etmedim; fakat ne Çare 
ki, kanun çıkarıldı, halen de meridir. 

Atatürk, Birinci Cihan Savaşından sonra çöken 
devldti kurarken, dinler, mezhepler, soylar arasında. 
ayrım yapmadı. Kabul ettiği laiklik ilkesiyle, mecra
sından saptırılan kutsal dinimizi, tabiî mecrasına sok
tu; mezhep, inanç ayrılığındam doğan düşmanlıkları 
ortadan kaldırdı; millî bütünlüğümüzü sağladı ve bu 
cümleden olarak, Cuımlhuriyötin ilanımdan sonra, 667 
sayılı 30 Kasım 19125 tarihli Kanunla tarikatlar ya-
ısalkUanımış, tekke ve zaviyeler ve dergâhlar kapatılmış, 
birtakımı unvanlar men edilmiş, Anayasamızda bu ka
nun inkılap kanunu olarak vurgulanmış ve korunma
sı (öngöriüHmüişitür. 

Atatürklün siyası sahada, inkılap sahasında aldığı 
kararlara karşı zaman zaman bazı hareketler olmuş
tur. Görülüyor ki, CumhuriyetİDmiî iıa tfamndiaıı sonra, 
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duşltlan ve içten kaıynalklaınan, bölüldü, yıkıcı faaliyet
ler, deVleitimiziin gücü saıyeisinıde tesirsiz hale getirile
rek baisltırıllmiışitır. 

Muhterem arkadaşlar, asıl ibizkn şimdi dikkat ede
ceğimiz bir konu var. Görüyorsunuz, hudutlarımızda, 
'baştan başlaiyayıtrı, bir tarafta Bulgaristan, Yunanis-
ıtan, Kılbms'ın Rum kesimi, Suriye, Irak, Iraın, Sovyet 
Rusya; bunlar memleketi içten yıkmak için, içerlerin
de muhtelif maskeler alında örgütlerini hazırlayıp, 
ımemîelkeifce sokmak fikrindedir. tışite büz bunu bir gizli 
lötiurumda, hülkümet bizi uyarsın, biz de hükümete yar
dımcı olalım diye arzu edlyortdulk. Memleketin dış ve 
üç emniyeti çok mühimdir; inşallah kaibul ederler, biz 
ide bu sahada tenevvür öderiz. Kendileri ile birlikte, 
bu devletlin ilerlemesi için elden geldiği kadar çalışı
rız. Bunların, bugüınlkiü bazı gazetelerde okuduğumuz 
ve gördüğümüz birçok propagandaları vardır ve ora
dan kaıynaklanııyor, biıikaç tanesini sizlere arz edece
ğim, Zalten, bu propagandaları bfekn Anaıyaisatmız ya-
sakîaımışitır. __ 

(BAŞKAN — Saiyın Bayazıt, süreniz dıoümak üzere, 
lütfen toparlayınız. 

IRIFAT BAYAZIT (Devamla) — Bir saniye mü
saade ibuyurursanız toparlıyorum Sayın Başkanımı, bi
tiyor efendim. 

«Müslümanlara, Kur'an dışında b'ir anayasaya lü
zum yoktur. Kurban, Cuirrihurilyetin. anayasaları gibi 
Ibirkaç kişinin ifadesi ite değil, ilahi bir iradenin sonu
cudur, ilalhi 'bir kanunu esaisîdir. îislam devletii için 
tdk mllle't, İslam MMeUid'ir.» 

Göriilyorsunuz, bunlar, Anaiyals'anıın gerdk 1163 üncü 
maddesine, gere'k ilkelerine, gerek 1 ve 2 ncl mad
delerine talban talbana zıttır; bunlar dışarıdan geliyor. 

(Efendilm, Belçika'da, Hollanda'da, Fransa'da, In-
'giftlere'de, bü memleketi yıkmak için birçok derneikler 
kurulmuştur. Sayın hükümeltilmiz bizden iyi biHirler, 
•biz bunu gazete havadislerinden duıyuıyoruz, hüküme
tin faizi uıyormalsını haisisıalten rica ediyoruz. 

İnkıiaiplara, Atatfürk ilkelerine sadık olalım; din 
ve devlet işlerini ayıralım, ayırmayı bilelim; mukad
des dinimlizi ve dinî inançlarımızı devlet işlerine, po
litikaya alet etmeyelim. Dikkat edin arkadaşlar, Ana
dolu'yu silahla ele geçiremeyenler, çareyi, mezhep kav
galarımda, din çatılmalarında araımialkltadırlar. Bunla
ra meydan vermeyelim; gerçek mMümamlar da daima 
'bunların karşi'sındadır. Bu güzel valtianı korumak, 
Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak hepimizin görevi
dir. 

|Bu vesile ile, hepinizle, şahsını ve grubum adına 
ısaiygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkışlar.) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Anavaltan Partisi Gnibu adına Sayın Mehmet Bu

dak, buyurunuz. 

ANAP GRUBU ADINA MEHMET BUDAK 
(Kırşehir) — Sayın Biaşkan, aziz milleitivekıillleri; sözle
rime başlamadan önce hepinizi grubum ve şahsım 
adına selamlıyorum. 

Alzüz milleitlvelkilleri, ülkemlilzde çok pantiHi demok
ratik rejime geçöğimfaden beri ve bilhassa 1950 yı
lından itibaren bazı şahuslaır, teşekküller, gazeteler ve 
dergiler- tarafından muntazam aralıklarla, adeta peri-
yodilk ve devri bir şekilde ortaya altılan iritica iddiala-
rı, bir kere daha günümüzün meselesi haline götürü
lmek lisiteniyor, 

llrtica konusunda ısöylcnenleri dikkaltle takip eden
ler, ana haltlarıyla hiç değiışmeyen bir oyunun muhte
lif temsillerini seyreltmiş gibi oluyorlar : Oyunu dü
zenleyenler, sahneye koyanlar, oymayan ve oynatan
lar adeta hep aynen birbirine benzer kimseler... Per
de, muayyen gazete ve dergilerin iri puntuDorla verdi-' 
ği birbirine çok benzer başlıklarla açtiır : «İritica 
horltluıyor, bilmem falan şehirde yahult falan kasaba
da gericilik cereyanları başladı; filan vilayetteki pan-
ısilyonlda gizli din derişleri veriliyor; filan caminin ima
mı şöyle dedi...» Hemen arkasından, yine muayyen 
mulhaibirler, irtica konusunda devlet ve hükümet, yeltr 
killerinden, «Efendim Man gazete, falan dergi iritica 
kionuısunda yayın yaptı; ne diyorsunuz?» diye beya-
nait almaya kaşarlar. Yine, muayyen başyazarlarla, 
muaiyyen, fıkracıların pelk acıklı feryatları başlar : 
'«Nereye gidiyoruz? Sonumuz ne olacak? Tehlike 
•büyüktür, küçümsenemez. ValkJt geçirmeden bu adam-
ıların başlarını ezmeliyiz» vesaire; yine, muayyen po
litikacıların, «ıtklüMar gericiliğe taviz veriyor, irtica 
var, hesap soracağız» şök'Mnlde muayyen nutukları palt-
4ayı verir; nihayet, bazı nevzuulhur cemiyet temsilci
leriyle, sorumsuz müessese tem'sıldlerl, «Gericiliği 
ezeceğiz» gilbi sözller söyler ve oyunun bitltiiği ilan edi
lirdi* 

ISaym .m'lleltivelkilleri, 40 yıldır, irtica konusunda 
çok şeyler söylendi; buna rağmen, «İritica» sözü ile 
nasıl bir zihriiyetin kastedildiği açık olarak hâlâ bir 
türlü anlaşılamadı. Bazı şahıslan^ teşekkülleri ve ha
reketleri mürtecilükle itham eden pıohlt'ükacı ve gaze
teciler, irticadan ne anladıklarını açık şekilde ifade 
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ödemediler; saldeoe, birtakım klişe talbirleri tercihle ye-
tiridiler. Oysa, zaman zaman, ülke çapımda bir olay 
(halime gdtirlmdk istenen böyle haıssas bir konuda, ir
tica olduğu iddiasını öne sürenlerim hukukî ve siyasî 
tavırlarını, irtica anUaıyıışlarunı bilmekte mutlak zaru-. 
ret vardır. Zira, irtica, matematik mefhumların kati
yetine ve herkes içki ortalk bir manaya sahip değildir. 
Aynı dünıya görüşüne sahip fertlerin irtica anlayışları 
arasındaki farkı ihmal etmemiz mümkün olsa bile, 
birbirine zıt dünya görüşlerinim irticaya verdikleri ma-
nallar arasındaki ayrılığı daima göz önünde bulundur-
maimız gerdkilyor. Alksi halde, samimiyetinden şüphe 
etmediğimiz bazı kimselerin irticaiya karşı takındıkları' 
tavır yüzünden, mensubu oldüğutmuz ve beriifm&ediği-
mıiz demokratik düzenin aslî kıiymdtlerimi, yani vicdan 
hürriıydttai yıkmaya çalışmak gilbi kötü bir macereya 
sürüklenmemiz bile müimlkündür. İrtica konusunda 
ortaıya çılkan farklı tutuım, tavır ve zihniyetlerin göz
den geçirilmesinde fayda vardır. 

Aziz milldtivdkMeriı, irtica, esas itilbarilylte • sosyal 
•bir olaydır. Sosyal olayları doğru tespit etmenin tek 
ydlu, olaiya, iiilm zlilhnliyeitiıyle yaklaşmaktır. Sosyal ola
ya ilim zilhniydiiilyle yaklaşan, bizim de dahil olduğu
muz Baitı mddeMyidtimin, «hür dünya» dediğimliz âleme 
hâkim olan görüşlünün irticaya verdiği mıaına şöyle
dir : Zaimanın şartlarına göre, cemiyetin geliışımeslne 
mani olimıaıya çalışan ve zararı yahut hiç değilse fay-
daisıızlığı sıalbitt olmuş eski bir düzene dönülmesini is
teyen sakat bir zühnflyeüin tezahürüdür. Başka bir ifa
de ile, kurulu bir düzeni yılkııp, onun yerine esfk'i bir 
düzeni kurmayı amaçlayan, şuurlu olarak planlanan, 
programlanan, lider kadro ihtiva eden, kitle hare
ketine dönüşitüğünde kontrolü zor olan sosyal bir ha
rekettir. 

Oörülldüğü gilbi, irticaidan bahisedilebilmesi için, 
'bu geri zilhmıiıydtim, fendin malı ollmıalkltJan çıkıp, sos
yal şuurun malı haine getaesi, sosyal bir muhitte otur
ması gerekir. Asigarî şart olarak, irtica iddiasında bu-
lunialblmieye haklı olmak için, böyle bir zihniyetin 
'belli bir kitlede yaıygın hafe gelmiş olması lazımdır. 
Baitı mddenlJyetine, ülkemize h'âlkim o'llan ve insanlığa 
ürdtîm unsuru olmanın çok ülsltünıde bir haysiyet ta
nıyan ilim zilhniydtMIe irticamım manası kısaca bu
dur. 

Sayın milldtveklilıeri, irticaya bir başka yaklaşım 
tarzı ise, Marksist zilhniiiyeltin yaklaşımlıdır. Markls'izmim 
hedefi, bilindiği gilb'i, işçi diktatörlüğünün kurutaaisı-
dır. Bunun tahakkukuna engel olan, kurulması için 
sarf eldilen gayrertttere katılmayan her hakferet, her dü

şünce, irticaidir. Liberal düzene a)it müesseseleri koru
maya çalışmak, bu düzeni yıkım ak için yapılan faali-
yötJîere manii olimak, isticaldir. Marksistlere göre, libe
ral düzenin an kwvdtli müessesesi olan milletin, yıkıl
ması şarttır; bu sebeple, millî şalbsiydti muhafaza et
me düşüncesi irticaidir ve yine aynı selbeple, Mlarfc-
«sigffier nazarında, Allah'a inanmak, dindar olmak, 
cemliyette dinî hayatın gerektiğini savunmak, irtica
idir. Tarihi sevmek, tarih şuuruna sahip olımalk, irtica
idir. Aile müessesesine kıymet vermek, ahlakî endişe
lere sahip olmak, irticaidir. 

ISayın milletvekillileri, binbiriiyle hiçbir yakınlığı 
ıbulunmayan bu iki irtica anlayışı dışında bir üçüncü 
zilhniâyeit daha vardır ki, bu zihniyet, yalnız ülkemize 
malhsusitur, Hiçbir kitapta yeri olmayan, makul bir 
l(!arz!da iızalhı için yapılan gayrdtleri dalilma semeresiz 
Ibıralkan. bu üçüncü zihnÜydte göre, Baitı medeniyetini, 
yalnız ilmi ve tekniğiyle değil, kül halinde, küMirüy-
le, yaşama tarzuyla, âddtleri ile, ahlak anlayışları ile 
Iben'imlsielm'eyen, Doğuya, hele tıslalm dünyasına ait kıy
metlerim mulhaıfazaisı gerdMğinl söylemek cüretini 
©öneren her anlayış, irticaidir, 

Aziz milletvekilleri, birbirine benzemeyen bu üç 
zShniyötin irtica ani ay uslarımın yol açtığı müspet ve 
menıfî tesirler ve irtica yaygaraları ile vantaıak iste
nen sonuçlar üzerinde de durmakta fayda vardır. 
Üçüncü zihniyetim, yani Batı medeniyetimin kül ha
linde ithalini isteyen zihniyetin gayesi, gerek İslaimi-
yetlfcen ve gerekse daha önceki tarilhlilmizden zamanı
mıza intilkaıl eden bütün millî kıymetleri yıkmaktır. 
Meselelerin ilmî ölçüler içerisinde tartışıma ve tahlili
ne asla tahammül edemezler; kendileri gilbi düşünme
yenleri inkılap düşmanlığı ile itham dderler. Çok de
fa, inkılap aleyhtarlığı ile hiçbir mümaselbeltli bulunma
yan ve fakat irtica gibi isıt'isımara müsait olan en kü-
ıÇük hadiseleri, ülkenin en' büiyük miaseleleri haline ge-
ıtinmek itiyaldındadıriar. Milletin tarihî değedîerine, örf 
Ve âlddtlierine, dinine sürdkli teciavüz ederler. Aslında, 
ımalkisaltları, iınlkılap endişesinden değil, birtakım belli 
poliltÜk malksaıtlara ulaşalbilmdk içinfdir. İrtica düşman
lığı ve inkılap dosıtluğuyla bir yerlere varabilmek, sı
ra adlaimlığınidan çıkıp büylük adam olma haline gel
me hayalinden ve hiçlikten, otorite olma hevesinıden-
ıdlr, 

ISayın milleitlvdkillleri, Marklslüsit z'ilhniyeite gelince; 
İrtica gürültülerinin aisıl talhrilkçileri onlardır. Bugün 
de irticaiyi güncdleşıtiren, gazetelerinlde, deng'ilerînde 
kamuoyu yaratanlar onlaradır. Maksatları : İçihlde bu-
luniduğumuz şu günlerde, Markisismlin isitismar dttlği 
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'bütün problemlerin, hükümetimizce halldditaeye baş
lanma ol'maismdan duydukları 'kinin inltAatmının irltü-
ca yaygaraları ile .alınması arausuldur; 12 Eylülden 
.sonra başlayan yemi demokrasi döneminin yeni lider
lerini, Markisizme vermedikleri tavizden dolayı irtica 
'yay|gara!ları yoluyla yıpraltimakltır; lilberal düzeni, te
mel hak ve hürriyetleri, vicdan hürr'liydtinfi yeniliden 
'tartışmaya sokmak ve üzerinde yeni şüpheler uıyandır-
-malkıtır. 

Muhterem mil'letvdkiileri, üçüncü zihniyet ile, 
Marksist zihniyete karşı ilm zihniyetini esas alan hür 
dünya görüşünün amacı ise : Yıllardan beri, irticainin 
doğru anlaşılmasını temin etmek, lilberal düzenin ve 
çıoğulcu demokrasinin kâmili manada yerleşmesine 
gayret etımdk . olmuştur; temel halk ve hürriyetlerin, 
Anayasanın kloyiduğu kurallar ilçeriısiinlde kullaniması, 
inısaın haklarına saygılı, demıokr'altJik, lalilk ve sosyal 
(bir hukuk devleti kurmanın gayretimde o'Umuşitur; 
Türk Mildtüni nıeyidana getiren değerlerin; dinin, di
lin, örifliin, âdetin, geleneğin, yani topyelkûn millî şah
siyetin korunması ve yaşamasının gerekliliğini izaha 
çalışmıştır. 

ret olduğunu helkesin öğrenmesi gerektiğini bilelim; 
vaitandaşlarıımıızın dimini, tıpkı, ülkesinin tartı ve coğ
rafyasını öğrenmek zorunda bulunduğu giibi, teferrü-
altıyîa öğrenmelerini sağlayalım. 

ISıayın milleitıvelkilleri, Türkiye'de meseleler totali
ter /e teokratik açıdan değerlendirildiği zaman hep 
zıitlaijimaCara selbep olmuştur; yani buhranlara 'kaynak
lık elrriiiştıır. Meselelere ilmî ve oibjektÜf olarak bakıl
dığı takdirde uzlaşma gerçdkleşrniş,. meseleler hal yo
luna girımişifcir. Bu sayede din ve vicdan hürriyeti 
anayasalarımızdan, kanunlarımızdan, hayaltımızia yan
sımıştır. Dinimizin, artık, eskiyi ve şerliyi temsil et
tiği düşünceısi, Allah'a şükür, yıkılmıştır; aksime, dini-
mijzin, millî birilik ve beraberliğimiızin tem'iminide de 
en güçlü unisur olduğu anlaşılmıştır. Buna rağmen, 
gleçımişitdki İhmallerimizden ve ilim dışı tutum ve dav
ranışlarımızdan kaynaklaman menfî gelişımelerin or
tadan kaHdırılalbi'ldiği de söylenemez. 

»Tarih, insanların din bakımından üç zümreye ay
rıldığını gösterir; büyülk külteler daima normal din
dar iken, bunların bir ucunda çok dindarlar ile za-
(hildler, diğer ucunda da dinişiz ve Allahsızların bulun
duğunu bil'dirir, bu iki zıit zümrenin de yüzde 3 - 5 
nispetini aşmadığını kaydeder. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın geçen hafta K'asltaimo-
nıulda yapitıkları konuşma da tarihin bu hükmünü dioğ-
rulamakltaldır. Rejimimizin ve yeni demokrasimizin 
teminatı olarak gördüğümüz Sayın Gumlhurfoaşkanıımı-
zın, «Bugün Türkiye'de Ataltüık milliyetçisi ve çağ
daş medeniyet seviyesine ulaşmak islBeyen o kadar bü
yük bir kitle vaır ki, bu kaldar büyük k'ifcle içerisinde 
onlar birer daımlaldır. İrtica heveslisi olanlar, mür
teci olanlar bulgun Türkiye'de bir şey yapacak du
rumda değildir» şeklinde belirttikleri zümre, işte bu 
çok azınlıktaki zümredir ki, bu zümre aritık yukarı
da bdlirttiğilmiiz manada (irtica manasında.) tehlike ol-
mallataırı da uzaktır. 

Yine Sayın Cumhurbaşkanımızın ifade eüüikleri, 
6'lbii, glönül arzu ddîyor ki, o ufacık daımla, bizi ra-
hallsız eden durumlar ortadan kalkışın. Elbette bu du
rumların ortadan kalkması gereklidir, bumun için gay
ret göstermek hepimizin görevidir. Bu sebeple, bu 
menifî tavırlı insanlara - sevgi, saiygı, hıoşigıörü ve an
layışla yalkl'aiıimak, toplumla uıyuşmallıannı sağlamak 
için, hür b'ir ortamda, tartılma yoluyla ilkn'a yoluma 
girmeyi denemeliyiz. Toplumumuzda naisıl haükitan 
kopuk, tepeden inmedi, anltMemokfatik kafada aydın
lar varsıa ve bunların yapımıza uyumsuzluklarına na
sıl katlanıyorsak, cahil, biiljğiisiz, taassupkâr, mür'teci 

iSaym ımiletvdkilleri, gercdkten ilim zihniyetine sa
hip olmak, hür dünyada yerimizi atoak, maddî ve 
manevî kalkınmamızı birlikte ele almamıza büyülk 
çaplta yardımcı oltmuşiur. Kesinltiye uğrasa dahi, ço
ğulcu demokrasi ve lilberal düzen, temel hak ve hür-
riydüleriyle, vicdan hürriyeti konusunda, ülkenin bü
yük mıesalfeler k'alt dtimesini sağlatnışitır. Bütün anaya-
siaîarımıızlda yazılı bulunmasına rağmen, uzun zaman 
İhmale uğramış olan dinî haiyaltımıız, demokratik dö
nemlimizde müspet gelişmeler göstermiştir. 

Din konusunda oitorite meMkilerine geçecek kim
selerin,, çağın meselelerini üstlenecdk bir eğiıtilmden ge
çirilmesi düşlünülerdk, ilaihiyalt fıalküîltelerinin açılması, 
İslam aralşltırmaları enistütüleri kurulması, halkın ihti
yaçlarına cevap vefeodk imam hatüıp oiküları açılması, 
ilk ve orta tahsil kademelerine din ve ah'ilak derişleri-
niın kanullmalsı, radyo ve teleVilzyonldan ha'ikı aydınla
tıcı yalyınlar yapılması,, hep bu çoğulcu dennokraisli-
ımiiızin eseridir; demokrasinin faydaları milldtlilmiızce 
ıgörülmüış ve anlaşılmıştır. 

İBuıgiün :buralda tartışitığımız iltica kbnuısu, mürte-
ellik konıüisu, tutuculuk, taassup kionu'sıu, çağımızın 
sonunda, demokrasimiz sayesinde, Türkİlye'nlin mese
leleri olmakftan çık'acalktır; yeter ki : Din karşısında 
dbjdkıtilf ve gerçekçi Jb'ir tavır takmalb'ilelilm; dinin, 
fertlerin davranışlarına hâlâ en çok tesir dden amil ol
duğunu kalbul edelim; din denilen h'aldiseriin neden ilba-
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ve. tutucu saydıklarımızın da bugünkü yaşama tarzı- ı 
miza alışamaımaıarındaki zorluklarını da o ölçüde an- | 
layıkla karşılaımaimız gerekiyor. 

Sayın milletvekilleri, irtica konusundaki görüşleri- | 
mizi belirttikten sonra, irtica ile ilgili önerge konu
sundaki gönüşlerteilz de şöyledir : Genel görüşme ta
lep eden sayın milletvökilterinin, bazı komşu ülke
lerdeki güldümllü basın yayın organlarında yer alan 
•sorumsuz ve lüzumsuz yayınlar hususundaki hassa-
ıslyöffler'i yerindedir. Millet olarak, refimimize, varlığı
mıza, inançlarımıza ve kıymet hükümlerimize saldı-
Mİlmasını" öllbötte hoş karşılayamayız. önemsiz gibi gö
zükse ve sorumsuz kimıselerih fevrî davranışları ola-
ralk izah edilse dalhi, bu tür saldırıların yapılması mil
let olarak hepimizi üzer; ancak, ülkemizde bir irti
caî olaıy yaratmaya cüret edecek ölçüde teokratik 
komşu ülkelerin varlığı varsayımına katılmak pek 
mümkün değildir. Zalten kastedilen teokratik komşu 
ülkelerin hallerine bakıldığında, iddianın izahı dahi 
havaida kalmaktadır.» Kendisi muhtacı himmet bir de
de, kaldıki gayrıya hımımet öde. 

Öyle bir olaya cüret edilse dahi, tarihî gerçekler, 
o ülkelerin bize karşı giriştiği davranışların, başarısız
lığa mahkûm olduğumu gösteriyor. Zira, Türkiye'nlin 
şüphesiz düşman saıytdığı ülkeler vardır; ama kaste
dilen teokratik ülkeleri Türkiye hiçbir zaman hasım 
saymamış, düşman görmemiştir. Türkiye, o ülkelerle 
meselesi olduğu zaman meselelerini kolay çözmüştür, 
kölaly çözme imkân ve gücünü her zaman kendinde 
'bulmuştur. 

Ayrıca, bir gerçek dalha vardır ki, bizim milletimi-
zım yaşadığı ve terdih ettiği dinî hayat ile, teokratik 
'düzenlerin bulunıduğu ülkelerde yaşanan dinî hayat, 
aynı dimin mensubu bulunmamıza rağmen farklıdır; 
onların akildeleriyle bizim akidelerimiz farklıdır. Ta
rih boyunca bizim yaşadığımız dinî hayatta tahak
küm, baskı ve zulüm yoktur. Bu sebeple, Türkiyeyi 
teokraltlik düzene götürecek, intica olayını yaşatacak 
•sosyal muhlin yaratılması mümkün değildir. Türkler, 
la'ik düzeni, bünyesine uygun olduğu için kabul et
miş ve yüce AtalBürk'un anladığı manada laik yaşama
ya alışmıştır. Ayrıca kayda değer ki, her gün çifte 
korsan radyosu ile m'i'llötiim'ize, cumhuriyetimize, re-
jilm'im'ize, millî ve manevî değerlerilmlize söven, kendi 
totaliter düzenini ülkemize ikame etmek için yerli iş-
b'iriİcç'iferine talimatlar veren, kitap, dergi ve benzeri 
yayınlarını en ücra köşderilmize kadar ulaştırabilen, 
geçirdiğimiz 12 Eylül olayına rağmen hâlâ ülkemizin 
birçok yerinde kandırılmış, iğfal edilmiş militan artık- | 
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larını devlet ve millet gücüyle toplamaya çalıştığımız 
başka komşu totaliter ülkelerin varlığını görmezlik
ten gelerek, teokratik ülkeleri ön plana çıkarmak, ül
kemizin yaşadığı şartlara aykırı olduğu gibi, pek isa
betli tercih gibi de görülmemektedir. 

IBAŞKAN — Sayın Budak, zamanınız bitmek üze
redir. 

MEHMET BUDAK (Devamla) — Bu sebeple sa
yın milleitvekillerinin genel görüşme önerilerine Ana
vatan GrUbu olarak katılamuyoruız. 

Sayın milletvekilleri, başta Sayın Başbakanımız 
Turgut özal olmak üzere, hükümetimiz, milletimiz ve 
devletimize yönelen iç ve dış tehdit ve tehlikelerin 
farkındadır ve bu tehdit ve tehlikelere karşı gerekli 
tedbirleri zamanımda aldıkları kanaatindeyiz. Hükü-
ımıetilmizin, gerektiğinde bu tehdit ve tehlikelerle ilgili 
bilgileri yeri geldiğinde yüce Mecl idimize arz eMtiğine 
hep birlikte şahidiz; hükümeitim'izin, gerektiğinde, ge
çen yasama dönemlerinde olduğu gibi, yüce heyetini
ze bilgi vereceğinden şüphemiz yoktur. 

Bu duygular içinde grubum ve şahısım adına yüce 
Medlisıimiızi tekrar saygı ile selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Budak. 
Halkçı Parti adına Sayın Seyfi Oktay, buyurun 

efendim, 
HP GRUBU ADINA M. SEYFİ OKTAY (An

kara) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İzmir 
Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ ve arkadaşlarınca 
verilen genel görüşme önergesine ilişkin konularda 
Halkçı Parti Grubumun /görüşlerini sunmak üzere hu
zurlarınızdayım. 

Önergenin içeriğini, komşu bir ülkenin ve yurdu
muzdaki yasadışı tahrik mihraklarının laik cumhu
riyete karşı İslam devleti zihniyetini telkin etmekte 
oldukları ve bu düşünceye taraftar toplamak için çaba 
sarff' ettikleri, bunun için çeşitli araçlardan yararlan
dıkları, yüce Atatürk'e ve Türk Ordusuna iğrenç sal
dırılarda bulundukları, bu konuları ortaya koyarak 
ve bazı bölgelere sahip oldukları için hükümeti ha
berli kılmak ve belgelerle yüce Meclisi aydınlatmak 
amacıyla konuyu Meclise getirdikleri şeklinde özet
leyebiliriz. 

Değerli milletvekilleri, ülkemizde laik cumhuriyet 
yerine, İslam dinine dayalı bir din devleti ve dine 
dayalı bı:r toplum yapısı oluşturma çabaları son 
zamanlarda kamuoyu gündeminde ilk sırada konu 
edildiği gibi, yüce Meclisin gündemini de hayli iş
gal etmektedir. Konu, yüce Meclisimize, gerek gün-
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dem dışı konuşmalarla ve gerekse sözlü soru yo
luyla değerli milletvekili arkadaşlarımızca birçok de
fa getirilmiştir; özellikle sayın Şardağ hemen 'hemen 
aynı konuyu iki kez yüce Meclise getirmişler ve hü
kümete sual yondtaişlerdir. (Sayın Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetiyle ilişlkileriımiz konusunda yönelt
miş olduğu soruya Devlet 'Bakanı 'Sayın Mesut Yıl
maz şöyle yanıt vermiştir; tarih 15.10.1985 : «Sınır 
komşumuz İran ile ilişkilerimiz memnuniyet verici 
»bir düzeyde seyretmektedir. Bu ilişkiler son yıllarda 
özellikle ekonomik ibakımıdan büyük bir gelişme gös
termiş bulunmaktadır. îki ülke arasında ciddî bir 
sorun bulunmamasının bu sonuca ulaşılmasında ' et
kili olduğuna şüphe yoktur. Biz, iki komşu ülke 
olan Türlkiye ve İran'ın menfaatlerini, mevcut dos
tane ilişkilerin daha da ileriye götürülmesinde görü
yor ve bu yolda çaba harcıyoruz.» 

Sayın Şardağ'ın yine aynı konuda hükümete yö
nelttiği bir (başka soru önergesine ise Dışişleri Ba
kanı Sayın Halef oğlu 22.10.1985 günü şu yanıtı ver
miştir : «Değerli mületveklleri, Türlkiye ile İran ara
sında ilişkiler, İran İslam Cumhuriyetinin kurulma
sından sonra değişik bir nitelik kazanmış ve özel
likle ekonomik alanda büyük bir gelişme göstermiş
tir. Bugünkü durumda İran, Türkiye'nin dış ticare
tinde İlk sıralarda yer almakladır, Türkiye ile İran 
arasında c'iddî olarak nitelenebilecek bir sorunun bu
lunmaması, bu sonuca ulaşılmasında dtfcili olmuştur. 
Bugün bizim için esas amaç, ilki ülke arasında mev
cut dostane ilişiklerin güçlendirilmesi ve daha da ile
tiye götürülmesidir.» 

îlk'tidar mensupları, ülkede, laik cumhuriyet karşıtı 
diğer eylemler konusunda da irtica olmadığını, ola
yın abartıldığını ıbelirtımekltedMer. 

IDeğerili arkadaşlarım, hükümetin bu 'beyan ve 
davranışları, irticaa karşı bir tavırsızlığın açık ve 
kesin Ibelirtilerini oluşturmaktadır. 

Değeri! arkadaşlarım, hükümet, devlet ve toplum 
yapımıza yönelik bu tehlikeli olaylar karşısında, aca
ba bilgisizliği nedeniyle mi ifcavırsız kalmaktadır? Hiç
bir dönemde devlet arşivleri, devletin istihbarat ör
gütlerinin raporlarıyla bu kadar doldurulmamıştır. 
Hiçbir dönemde Ibasın, laik cumhuriyetimize, laik 
toplum düzenimize yönelen köklü tehlikelere ilişkin 
belirtileri bu ölçüde ortaya koymamıştır. O hailde, 
bu tavırsızlık, bilgisizlikten; kaynaklanmamaktadır. Bu 
azmettirici tavırsızlık, olsa olsa, Osmanlı Devletinin 
laik olduğunu kabul eden ve ileri süren, çarpıtılmış 
laiklik anlayışından kaynaklanmaktadır. Böyle bir 

anlayışın, olayları polisiye vaka şeklinde yorumlaya
rak (basite indirgemesi doğaldır. 

Değerli milletvekilleri, laiklik, Atatürkçü düşünü
şün ve Türk ulusal devriminin temel niteliğidir. Türk 
ulusal devrimi devletin de, hukukun da, kültürün de 
laikleşımesidir... 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR {»Gaziantep) — La
ik, laik... Bir kere kelimeyi doğru kulan. (ANAP 
sıralarından «Laik, laik» sesleri) 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Siz öğrendik
ten sonra gelir, burada konuşursunuz. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etme
yiniz.' 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Siz öğrendik
ten sonra konuşursunuz. Ne öldü, acı ımı geldi ycfcsa? 
Dinlemesini öğrenseniz daha iyi olur sanıyorum. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Dinleme zevki
mizi kaçırıyorsunuz. 

»BAŞKAN — Efendim, tüüfen müdahale' etmeyin 
hatibe efendim. 

M. SEYFİ OKTAY {Devamla) — Tabiî kaça
caktır, kaçacaktır dinleme zevkiniz; bunu biliyorum 
zaten; gerçekleri söylediğimiz zaman zevkiniz kaçı
yor daima (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeyiniz. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Türk ulusal 
devrimi, devletin de, hukukun da, kültürün de laik-
leşmesidir, bu yolla her alanda ulusal bağımsızlığımı
zın sağlanmasıdır; Türk ulusal devrimi, toplumun 
yeniden şekillenmesi ve yeniden biçimlenmesidk. Bir 
yazarımızın belirttiği gibi, Türk devriminin temeli 
olan ulusal bağımsızlık ilkesi, düşünce ve inanç ba
ğımsızlığı ve özgürlüğü demek olan laiklik ile özdeş
tir. Boş inançların, dinsel baskıların dogmatik zincir
leriyle aklın bağlandığı yerde, ulusal bağımsızlığın 
düşü bile görülmez. Bunun gibi inançların yönetimin
de bilim dahi yapılamaz, öyle ise, laik düşünüş, dav
ranış olmadan, demokratik bir hukuk devleti de ku
rulamaz, toplumsal devlet de gerçekleştirilemez, öte 
yandan, laiklik, dil birliğine, kan birliğine ve hatta 
geniş ölçüde din birliğine karşın Türk halkını yüz 
yıllar boyunca bin parçaya bölen acıklı didişmenin 
de sonu, en sağlam birlik demek olan eğitim ve kül
tür birliğinin de başlangıcıdır. 

Değerli milletvekilleri; ülke içerisindeki ve ülke 
dışındaki irticaa ilişkin eylemler, Türk ulusal devri
minin temelden değiştirilmesini hedeflemiştir. Bugün 
ülkemizde, Emniyet Genel Müdürünün, 5'i yasa dışı 
ve 6'sı sessiz, sessiz çalışan 11 dinci örgütün faaliyet-
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te bulunduğunu öğreniyoruz. Bu örgütler kendi zih
niyetlerini, kendi ideolojilerini, kendi anlayışlarını 
topluma aşılamak için yoğun ibir çaba içerisindedirler. 
İktidar ise, (bunların birtakım polisiye eylemlere geç
melerini beklemektedir. 

Değerli milletvekilleri; ülkemizde, yüce Atatürk' 
ün eşsiz önderliğinde gerçekleşen Türk devrimine, 
ulusal 'bağımsızlığımıza, çağdaşlaşma hareketine kar
şı yeni bir nesli! yetiştirilmektedir, öyle ise, görülü
yor ki, irtica eylemleri ıbu amaç üzerinde yoğunlaş
maktadır. Eskiden, Atatürk'ün h.eykelferine saldırırlar 
ve yakalanarak hapsedilirlerdi; şiimdi, şeriatçılık ey
lemlerini ve çeriatçılık eğitimlerini, Atatürk köşeleri 
düzenleyerek kamufle etmeye yönelmişlerdir. 

MEHMET ÖZDEMIR (Elazığ) — O, komünist
lerin takdiği... 

BAŞKAN — Efendim, hatibe müdahale etmeyin 
lütfen. 

M. SEYFİ OKTAY -(Devamla) — Belli 'bir. şe
yi ifade edebilmek içlin, irticai savunabilmek için 
komünizme 'başvurmanıza gerek yoktur; açı'k, açık 
söyleyin düşüncelerinizi. 

'BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayalım 
lütfen. 

M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — Yoksa, o kanı
dayız ki, irtica bugün, Kubilay'ı katletme ve 31 Mart 
olayları gibi olayların çok daha büyüğünü yapacak 
güce ulaşmıştır. 

Türk çocuklarına Kur'an-ı anlamadan ve Arap 
harfleri ile okumayı öğreten Kur'an kursları ile, yine 
Arapça Kür'an*ı Türk çocuklarına, anlamadan ez
berleten hafız kursları, ülke düzeyinde yaygınlaşmış
tır. Bugün bunların sayısının 100 bine ulaştığı belir
tilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, kimi Kur'an kurslarında; 
«Ben, Muhammed Müslüman ümmetindenim..» 

'MEHMET ÖZDEMÎR (Elazığ) — Ben de Mu
hammed Müslüman ümmetindenim. 

M. SBYFÎ OKTAY (Devamla) -^ «... Türkiye 
dinsiz, laik bir devlet haline gelmiştir. Hayatımı, 
Mustafa Kemal dinsizliği ile savaşa adayacağıma; 
Türkiye'yi bir din ve şeriat devleti haline getirmek 
için mücadele edeceğime; Kemal Paşa zamanında çı
karılan dinsiz kanunların tatbikini önleyeceğime; kı
sa zamanda, ümmet esasına dayanan şeriat devleti
nin kurulması için, devlet idaresinde söz sahibi ola
cak mevkilere gelmek için çalışacağıma, dinim, Al-
lafeım ve bütün mukaddesatım üzerine yemin ede
rim,» şeklinde and içirildiği artık bilinen olaylardan

dır. (ANAP sıralarından «Nerede?» sesleri, gürültü
ler) 

NACt TAŞEL (Elazığ) — Sen de mi yaptın aynı 
yemini? 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Bugün birçok 

öğrenci yurtlan, tarikat ocaklarına dönüşmüştür. Na
maz kılmayan, oruç tutmayan öğrenciler, kimi yurt
lara alınmamaktadır. Birçok yerlerde işe alınırken ve 
daha sonraki safhalarda doldurulan işe alma form
larında, kişilerin hangi mezhebe, hangi aşirete men
sup oldukları sorulmaktadır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Yerini 
göster... 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ulusun TRT'-
sinde, laikliğin gerçek anlamını saptıran yayınlar ya
pılmaktadır. Bakanlıklarda toplu namazlar kılınmak
tadır... 

DEVLET ©AKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Ne alakası var? 

M. SEYFI- OKTAY (Devamla) — Bir kısım 
ANAP'lı belediye başkanları, oruç tutmayanlara ce
za yazmaktadırlar. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Atıyorsun... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
M. SEYFI OKTAY (Devamla) — bugün cumhu

riyetin valileri arasında; 
«Susamışız can ile vallah cihada gazai 
Din düşmanının kanını içeriz su yerine» diyen, 

«Öihad Ruhu» adlı şiirin okullarda okutulmasını bu
yuranlar vardır. 

TALÂT SARGIN (Tokat) — Hangi okulda, onu 
söyle... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin efendim. 

M. SEYFI OKTAY (Devamla) — Değerli millet
vekilleri, açık açık görülüyor iki, irtica, tümüyle Ata
türk ve laiklik aleyhtarı bir nesil yetiştirme çabası 
'içerisindedir. Bütün bu olaylardan hükümet halbersiz 
olabilir mi ki, önerge sahibi arkadaşlarımız hükü
meti bilgilendirmeyi gerekli görmüşlerdir? Hükümetin 
bu konularda bilgisi olması gerekir; ama ulüs'al 
varlığımızı lilgilendiren bu önemli konuda yine de 
bilgileri tazelensin. Ne var ki, yüce Meclisin asıl, 
önemli bir konuda bilgilenmesine gereksinimi var
dır. 

Bugün yüce Meclis, öyle sanıyorum ki, bu gidişat 
karşısında, «İrtica yok» diyen hükümetin laiklikten 
ne anladığını merak etmektedir. 

26 — 
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NABl SABUNCU (Aydın) — Anlatırız sana. 
,M .SEYF1 OKTAY (Devamla) — «Selametçi -

Hareketçi» gibi umurları bünyesinde taşıyan iktidar 
kanadının, laikliği, Atatürkçülüğü nasıl anladığını, 
tarih önünde, yüce Türk Ulusu önünde arı ve duru 
olarak, berrak olarak açıklanması gereklidir. (HP 
sıralarından alkışlar (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen efendim... 
M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu genel görüş

mede bu husus açıklık kazanmalıdır. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — ANAP bünyesi 

içerisinde Türk Milletini taşıyoruz. 
M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Yalnızca bu 

açıdan dahi, Halkçı Parti Grıibu olarak bu genel gö
rüşmeyi olumlu 'buluyoruz. Yoksa, «Türkiye Cumhu
riyeti laiktir» diyen, hak ve özgürlüklerin, devletin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmak, 
Türk Devletinin ve Cumhuriyetinin varlığını tehli
keye düşürmek, temel hak ve hürriyetleri yok etmek, 
devletin bir kişi veya zümre tarafından yöneltilmesi
ni sağlamak veya din ve mezhep ayırımı yaratmak 
amacıyla kullanılamayacağını belirten... 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Bun
lar da irtica... 

M. SEYFÎ OKTAY (Devamla) — Kimsenin, iba
tede, dinî ayin ve törenlere katılmaya, dinî inanç ve 
kanaatlerini açıklamaya zorlanamayacağını emreden 
Anayasa hükümleri karşısında, bu iktidarı denetleme
de gensoru yoluna veya en azından Meclis araştırma
sı yoluna başvurmanın zorunlu olduğuna inanmakta
yız. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Hiç 
durmayın. 

'M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Halkçı Parti 
Grubu, irtica konusunda bu iktidara karşı bu dene
tim yollarını da işletecektir. 

Yüce Meclise ve tüm ulusumuza, şer güçlere kar
şı mücadelede başarılar diler, şahsım ve grubum adı
na hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Şer 
güçler sizin lideriniz. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
önerge sahibi olarak Sayın Rüştü Şardağ; buyu

run efendim. 
Sayın milletvekilleri, lütfen sükûneti muhafaza 

edelim efendim. 
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Sayın Şardağ, müddetiniz 10 dakikadır efendim; 
ona göre sürenizi ayarlamanızı istirham edeceğim 
efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (İzmir) — Sayın Başkanım, 
yüce makamınıza ve siz saygıdeğer üyelere saygıları
mı sunuyorum. 

Sayın Başkanım müddetimi hatırlattılar; yani 
hemen «sadet dışı çıkmayalım veya biraz uzun ko
nuşmayalım» dediler; fakat öte yandan, diğer konuş-
amacı arkadaşlarımıza genel müsamahada bulundu
lar. 

BAŞKAN — Gruplar adına konuşmalar 20 daki
kadır Sayın Şardağ, onun için efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Hayır, ben, 
hani birkaç dakika filan aşarsa... 

BAŞKAN — Hatırlatmak istedim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Af buyurma
nızı istirham ederek müsamahanıza sığınıyorum, 

Efendim Büyük Atatürk, Şair Mehmet Emin Be
yi çok severdi ve ismini «Millî şair» diye kendisi tak
mıştır; Mehmet Emin Beye büyük saygı duyardı. 
Kendisi Meclis Başkanı iken, şair Mehmet Emin 
Yurdakul Bey de çok konuşuyor ve sözlerini uzatı-
yormuş. «Büyük Atatürk'e, «Aman sadetten çıkıyor, 
sözlerini de çok uzatıyor başkanım, bıir hatırlatsanız» 
demişler. Atatürk, utana utana, «Sayın Emin Beye
fendi, lütfen uzatmayın ve sadetten çıkmayın» de
miş; Emin Bey gayet pişkin, başını Başkana dön
müş, «Sayın Başkan, sadede arkadaşlar gelecek, ben 
devam ediyorum' demiş. 

Şimdi, ben bu önergeyi verirken... 
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Ata

türk utana utana söylemez; sözünüzü tartın. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Arkadaşlar, ben 
hep saygılı "konuşurum. Daha ağzımı açmadan say
gısız konuşmalar yapmayın; bunların modası geç-
«riiştir. 

BAŞKAN — Efendim, müdahale etmeyin hatibe. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Bunların mo

dası geçmiştir. Lütfen... Mazide bıraktık bunları. 
Ben çirkin konuşmuyorum; siz de çirkin olmayın 
arkadaşlar. 

BAŞKAN — Sayın Şardağ... 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Çkkinleşmeye-

lim... Gerek kendim için, gerek sizin için söylüyorum. 
Bakın, 10 dakika geçmiştik diye, Sayın IBaşkan, bu 
sulu şeyleri engelleyecek sanırım. 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, siz konuşmanıza de
vam edin efendim. 
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RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Efendim, ben 
ibu önergeyi verirken evvela Anavatanlılara imzalat
mak istedim. Bu Meclisin, 'birbirinden farkı olma
yan, Atatürk'e ve cumhuriyete 'bağlı, onlara söz, toz 
kondurmayacağına (inandığım bütün milletvekillerini 
eşit tutarak hepsinden aynı ilgiyi görmek istedim ve 
önergeme de çeşitli partilerden, daha çok tarafsızlar
dan, imza aldım; bir yan tutmadım ve önergemizde 
hükümete tarizi de düşünmedik; bu da açık; önerge 
iki defa okunmuştur arkadaşlarını. 

Her hatip kendi konuşmasından sorumludur. Sa
yın hükümet sözcüsünün, sanki hükümete. mürtecisi-
niz demişiz gibi, daha henüz kimse konuşmadan ve 
ithamlar yapılmadan birdenbire bu işi savunmaya 
dökmesi beni düşündürdü. Ne lüzumu var efendim?.. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Be
nim yârim gelişinden bellidir!.. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Kimse düşüne
mez, Türkiye'de Atatürk'e cumhuriyete karşı çıkacak 
eylemleri savunacak tek bir milletvekili olacağını kim
se düşünemez. Tavrımızı... (ANAP sıralarından, «Şüp
heniz var mı?» sesleri) Bakın, «Şüpheniz var mı» di
yorsunuz? Lütfen... Müdahalede bulunacaksınız biz 
kabul edelim; ama... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, müdahale et
meyin efendim. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Bugüne kadar 
sayın ANAP'lılar beni gayet iyi dinlemişti; bugün ne
den bu kadar asabidirler? Bilmiyorum, daha önceki 
konuşmalardan mı öfkelendiler? Lütfen biraz sükû
netle dinlesinler. 

Ben bu önergeyi getirirken saygıdeğer arkadaş
lar, vatanımı düşündüm ve 'iran'daki rejimin Türkiye' 
ye açık açık saldırıda bulunduğunu, hükümet dahil, 
dil uzattığını ve Türkiye'nin Cumhuriyetine, laisiz
mine küfürler ettiğini âdeta ağır küfürlerde bulun
duğunu söyledim. Sayın İçişleri Bakanımıza yarın ma
kamında teker teker izah ederek bu belgelerin hep
sini takdim edeceğim; burada kısa kısa bazı notlar 
okuyorum. Yanlış anlamayın; memleketimi uyarmak, 
memleketimdeki dış etkilerin tesirlerini belirtmek için 
bu kürsüye çıktım. 

Bizde birtakım tarikatlar geçmişten beri vardı, 
hâlâ da vardır. Bu tarikatların kendi aralarında otu
rup ibadet etmelerine de ne Anayasa manidir, ne 
de ben bunu düşünürüm. Asırlardan beri tarikatlar 
İslam dininde en ileri bir sıçrayışı ve serbest, özgür 
bir görüşü temsil etmişlerdir; mesela Nakşibendilik... 
Bundan 500 sene evvel kurulan Muharnmed Nakşi-
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bend'in tarikatı. «Allah'a yalnız ve gizli ibadet edi
niz» diyor; ama bugün Nakşibendîler topluca ibadet 
ediyorlar ve bugünkü Nakşibendîler, Menemen'de Ku-
bilay'm kör testere ile kafasını kesen Derviş Vahdeti 
«Ben Nakşibendîyim dedi» diye, ona mı bağlanmak 
istiyorlar? Tabiî, böyle bir şey olursa, bu Nakşiben
dîlik vatana karşı suikattır, reddedilir; ama ailesin
den Kadiri gelmiş, ailesinden Nakşibendî gelmiş geç
miş asırlardan insanlar vardır. Benim annem de Ka
diridir, 7 sülalesi böyle gelmiş; ama Kadirî'nin ne ol
duğunu da bilmiyordu. Bu şekildeki ithamların da 
dışındayım konuşurken, yanlış anlaşılmasın. 

Geliyorum, komşumuz İran'daki duruma: Iran 
ile dostluk münasebetini kim istemez? Her komşu
muz ile, Sovyet Rusya ile, dostluk münasebetimizi 
devam ettiriyoruz da, bir İslam memleketi olan Iran 
ile dostluk münasebetimizi neden devam ettirmeye
lim?.. Ama o, kendi ülkesindeki rejimiyle yetinmiyor, 
onun başındaki imam, tek başına, kendisine salavat 
da getirterek, rejimini dışarıya ihraç etmek çabasın
dadır. Biz memleketimizi bundan korumak mecbu
riyetinde değil miyiz arkadaşlar, kendimizi savunma
yacak mıyız? Demeyecek miyiz ki, «Size dostuz, kom
şuyuz, iktisadî münasebetlerimiz de iyidir; fakat alış 
veriş yüzünden, onun hatırı için sizin edepsizlikleri
nize katlanacak değiliz.» Bunu da lisanı münasiple 
devletimiz, hükümetimiz, hariciyemiz elbette söyleye
cek. Ben, işaret ve uyarılarda bulunacağım. 

Hizb-üt Tahrir örgütüyle ilgili olarak Sayın İç
işleri Bakanı gayet güzel, birtakım bilgilere dayana
rak beyanatta bulundular. Benim şahsen size verece
ğim bilgilerden daha çok, sizi düşündürecek beyan
da bulundular. Niçin ona karşı gelmiyorsunuz ar
kadaşlar?.. Anavatanlı bir bakan aynı şeyi söylediği 
zaman suç olmuyor da, biz bazı işarette bulunursak 
suç mu oluyor? O da aynı hassasiyeti göstermiş, du
yarlılığı göstermiş, teker teker izah ediyor; İzmir'e 
Ebul Nidal terörist grubu girdi, Emniyet Genel Mü
dürlüğü isimlerini teker teker verdi. Hükümetimiz 
çalışıyor; ama biz buraya, bilemediği bazı belgeleri 
sunmak için çıktık; mesela, «Fethullah Hoca» diye, 
Bornovalı bir imam var; adamı hükümetimiz yaka
layamıyor. Ben bu adamı beş senedir izmir'de takip 
ederim; her hükümeti kâfirlikle suçlar, bugünkü Hü
kümeti de suçladı... Peki, hangi hükümeti bekliyor?.. 
Belli ki, dine dayalı şeriat devletini... Bugün istan
bul'da saklanıyor, açıkta dolaştığı söyleniyor ve bu
gün, yakalanmamıştır. İçişleri Bakanımızın ani bir 
baskınla, zehir saçan bu zatı yakalamasını, diğer din 
adamlarımızı bühtandan kurtarmasını rica eder ve 
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temenni ederim. (ANAP sıralarından, «Kim bu 
adam?» sesleri) . 

Fethullah Gülen. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Avu

katları var galiba Mecliste. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Vaktiyle Ka

be'de putlar kırılmıştır, bugün Kabe'de put var mı? 
Kabe'ye Müslüman memleketler geliyor. 

Bakın, Humeyni ne diyor: «Kabe, putların kırıl
ması için girişilecek kıyamın merkezidir.» Sivil elbi
seli asker sevk etti; olay çıkarttığını biliyorsunuz. 
Yalnız bize değil ihracı... Halbuki biz bütün islam 
memleketleriyle dostuz ve hükümetimiz, bütün İs
lam memleketleriyle, geçmişte olduğu gibi, dostlu
ğunu devam ettiriyor, onların ayrı ayrı eğilimlerine 
bakmadan, hepsini Müslüman kabul ederek. (ANAP 
sıralarından «Kur'an'da yok» sesleri) 

Kur'an'ı lütfen buraya getirmeyelim. Allah'ın Ki
tabını 2 doğu, 1 batı dilinden, 30 senedir okuyorum. 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, müddetinizin bitimi
ne 1 dakika kalmıştır, lütfen tamamlayınız. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
biraz müsaade buyurun; bunun 5 dakikası müdaha
lelerle geçti. Eğer konuşmamı istemiyorsanız kese
yim efendim. ' 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DÎNÇERLER 
(istanbul) — Sayın Şardağ, makale yazın. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Makale de ya
zarız efendim, o da bizim hakkımız. 

Tahran'da yayınlanan Iran islam Cumhuriyetinin 
Sesi Radyosu... Bütün bu radyoları dinledim; fre-
kansıyla, içişleri Bakanına vereceğim. 30.11.1984 gün
lü yayınında şöyle diyor; «Türkiye'de islamî hükü
met kurulması için faaliyet gösterenler, tutuklanmak
tadır. Türkiye'de müslümanlık baskı altındadır.» Ha
fif bir şey bu, önemli bir şey değil.. 

Kayhan Gazetesinin 1985 yılı Şubat ayı sayısın
da, «Türkiye'nin içişlerine müdahale var.» Türkiye' 
nin hıristiyan, ülkelerarası savunma paktı olan Ba
tıya girmek istediği bildiriliyor ve deniliyor ki, «Batı
lılar Türkiye'nin müslüman bir ülke olduğunu ileri 
sürerek itiraz etmişlerdir. Bu ülkeye karşı, Türkiye, 
rejiminin islamî bir rejim olmadığını, laik bir rejim 
olduğu teminatım dile getirerek, âdeta yalvarırcası
na Batıya katılmıştir. önceden de, Kore Savaşında, 
tslaım dışı hedefler için savaşabileceğinin canlı örne
ğini göstermiştir.» 

Biz, komünizme karşı savaştık. Bu mu, islam di
ninin dışındaki hedef?., 

Özellikle... 
ALTAN KAVAK (istanbul) — Gazete haberleri 

bunlar. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Hayır efendim, 

bunlar belgeler; içişleri Bakanına sunulacak. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım efendim. 
RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — Çirkin müda

hale etmeyin, güzel müdahale edin arkadaşlar, çir
kinlikte bir şey yoktur... 

BAŞKAN — Sayın Şardağ, müddetiniz bitmiştir, 
lütfen toparlayınız. 

RÜŞTÜ ŞARDAĞ (Devamla) — «özellikle Tür
kiye'nin generalleri - dikkat buyurun arkadaşlar -
Pentagon'un emirlerini uygulayan adamlardır ve bun
ların elleri Türk Müslümanlarının kanına pek çok 
bulaşmıştır.» 

Başka bir yazı yine Keyhan'datı, aynı günkü ga
zetede; «Irak Ordusu, Mısır ve Ürdün Ordusunun 
Irak halkına yaptıkları yetmezmiş gibi, şimdi de Sad-
dam Hüseyin müslümanların öldürülmesi için Türk 
askerine izin verdi...» Halbuki biz oraya kardeşleri
mizi öldürmesinler diye girmiştik. «... Bundan belli 
oluyor ki, tarihi fesatla dolu Irak, Türk Ordusunu 
çok beğenmiş. Türk Ordusunun diğer bir özelliği de, 
TürkiyeMe bulunan 2 milyon Erimeniyi öldürüp da-
ğıtmasıdır.» Bu da belgeseldir, içişleri Bakanına su
nulacaktır. 

işte Iran islam Cumhuriyetinin Sesi Radyosunun 
Türkiye yayını, 22.6.1985, saat 8'i çeyrek geçe; «Şim
di Batı yanlısı olan Türkiye'nin dinî mezhebinin ne 
olduğu belli değildir ve İran'a muhaliftir.» 

Benim bu konuşmalarda size verdiğim örnekler, 
kesin olarak söylüyorum ki, daha okuyamadığım ör
neklerin çok azıdır, geride daha ağırlan vardır; on
ları, Sayın Başkanın ikazına uyarak okumayacağım. 
Üç kişi, beş kişi de olsa, benim konuşmamdan hiç 
kimsenin rahatsız olmasını istemem; ben o mizaçta 
bir adamım, insanları rahatsız edecek konuşma yap
mak benim karakterimde yoktur; ama buna rağmen 
rahatsız olanlar rahatlasınlar, konuşmamı keseceğim. 

Yalnız, Sayın Başkandan bir istirhamım var: Halk
çı Parti Grubu adına konuşan arkadaş «laik» dediği 
zaman, Anavatan Partisi sıralarından, «Lâyik ola
cak» diye haykırdılar. 

Arkadaşımız «laik» dedi; doğrusu laiktir, onu dü
zeltelim. 

«trticaya» diye yazılmasın; «irticaa» olacak, onu 
da düzeltelim. 
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Lîse talebeleri, biz «lâyik» dediğimiz zaman dışa
rıda bizi ayıplıyorlar. 

Saygılı olalım, bir kelimeyi doğru öğrenelim ar
kadaşlar. 

Saygılar sunarım. (HP ve MDP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN— Teşekkür ederim Sayın Şardağ. 

Efendim genel görüşme önergesi üzerindeki ön
görülmeler tamamlanmıştır. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 

ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ban
kaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/412) 

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

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü ISorular» kısımına 
geçiyoruz. 1, 2 ve 3 üncü sırada 'bulunan İstanbul 
Milletvekilli iSa'bit Batumlu'nun sözlü soru önergeleri, 
soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin sözlü sorusu 
ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/422) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana Miıltetvekili 
Cüneyt Canver'in, yakınları aranan bazı vatandaşla
rın yurt dışına çıkışlarına tahdit konulduğu iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Balkanı Sayın Yıl

dırım Akbulut 'tarafından sözlü olarak cevaplandırıl-
masını saygılarımla italep ederim. 

'Cüneyt Canver 
Adana MiHetvefeli 

1. Siyasî nitelikteki bir suçtan yakınılan aranan 
vatandaşlanmızın pasaport taleplerimi incelemek üze-
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Şimdi genel görüşme açılıp açılmamasını oylarını
za sunuyorum: Genel görüşme açılmasını kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Genel görüşme açıl
ması kabul edilmemiştir efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın bakanla
rın vekaletnameleri var mı? Sayın bakanların önce
den ibraz ettiği vekaletnamelerini tetkik buyurun. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Şeriata devam. 

re 'baikanlığınız nezdinde kurüknuş bir komisyon var 
mıdır? 

2. Yakınları aranan vatandaşlarımızın veya ken
disi sakıncalı bulunan yurttaşlarımızın yurt dışına 
çıkışlarına 'tahdit konulduğu doğru mu? Bugüne ka
dar pasaport almak üzere başvurduğu halde yurt 
dışına çıkışına tahdit konulan vatandaşımızın sayısı 
nedir? 

3. Yakınları aranan kimselerin 'yurt dışına çıkı
şına konulan itahditin kaynağı, dayanağı, yürüdükte 
bulunan mevzuat mıdır, İnsan hakları Evrensel Be
yannamesi mid'ir, yoksa Anayasamız mıdır? Bunla
rın Ihıiçbiri değilse, keyifîlük midir? 

4. Yakınları aranan 'vatandaşlarımızın pasaport 
alabilmeleri için isltenilen kanunî (belgelerin dışında, 
başkaca ne gibi beliğe ve bilgiler getirmeleri gerek
mektedir? Açıklar mısınız? 

5. Yakınları aranan vatandaş'laornızın aranan ya
kınının ısıiyasî tercih1!, pasaport verıilımesi için bir ölçü 
müdür? 'Ölçü ise, yakınları sol fikirli olanların hiç
bir biçimde pasaport alamadıkları doğru mudur? 

6. Yakını aranan çok 'önemli bir devlet görev
lisi örneğin siz olsanız bile, bu hukuk dışı, kanun
suz ve insan haklarına aykırı uygulamalara devam 
tidi'lecek midir? 

7. Bu her ıtürilü hukuk süsitemine ve vicdana, in
san Ihıaklarına ayikın durumların giderilmesi amacı 
l e bir balkan olarak önlem almayı ve ıgiderefc kara 
mizalhlaşan bu uygulamalara ıson vermeyi düşünür-
müsünüz? 

BA'ŞİKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sa
yın içişleri Balkanı; buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — 'Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, 
yakınları aranan Ibazı vatandaşların yurt dışına çıkış-

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin sözlü soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bu
lunuyorum. 

Siyasî nitelikteki bir suçtan yakınları. aranan va-
tandaşlanımızın pasaport taleplerini incelemek üze
re bakanlığımda herhangi bir komisyon kurulmuş de
ğildir. Esasen mevzuatımızda da böyle komisyonun 
kurulması öngörülmemektedir. 

Yakınları aranan ve yurt dışına gitmek üzere pa
saport takibinde bulunan vatandaşiianmi'zdan, yurt 
dışına çıkmaları 'genel güvenliğimiz" açısından sakın
calı görülenler ile, kendilerinin yurt dışına gitmeleri 
genel güvenliğimiz İbakıımından mahzurlu bulunan 
şahıslara tahdit konulmaktadır. 

Yakınları aranan kimselerin yurt dışına çıkışına 
konan tahditiın dayanağı, 3682 sayıllı Pasaport Ka
nununun 24İŞ sayılı Kanunla değişik 22 nci maddesi 
hükmüdür. !Bu madde, «Memleketten ayrılmalarında 
gene! güvenlik bakıımından mahzur bulunduğu İçiş
leri Bakanlığınca tespit ©dilenlere pasaport veya se
yahat belgesi verilmez» hükmünü taşımaktadır, 

Kanunun bakanlığıma verdiği bu yetkiye dayanı
larak, genel güvenlik açısından yurt dışına çıkma
sında 'mahzur bulunanli'ara pasaport veriknemekte-
dir. 

Gör.üleoeği üzere, yurt dışına çıkışlara konan tah
dit işlemi kanunlara göre yapılmakta olup, keyfîlik 
söz konusu değildir. 

Yakınları aranan kişilerden, pasaport alabilme
leri içlin kanunî belgelerin dışında, 'başkaca herhangi 
bir belliğe talep edilmemektedir. 

Yakınları aranan vatandaşlarımızın pasaport ta
leplerinde aranan yakımın siyasî düşüncesine bakı
larak uygulama yapıîmamaktadır. Daha önce de be
lirttiğim gilbi, uygulama, Pasaport Kanununun 22 nci 
maddesine ıgöre yürütülmektedir. İddia edildiği gilbi, 
tahdit konulmasına ilişkin işlemlerde herhangi bir 
'ayrıcalık söz konusu değildir. Kim olursa olsun, 
tahdit işlemi, mevzuatımız çerçevesinde, vatandaş
larımıza. eşit olarak uygulanmaktadır. Bu itibarla, 
kanunsuz ve insan haklarına aykırı bir uygulama
dan söz etmek mümkün değildir. 

Yurt dışına çıkmamaları için tahdit işlemine tabi 
tutulan şahısların çıkmalarını engelleyen husus, dev
letimizin güvenliğidir. Bu itibarla, devletin güvenıli-
gi bakımından - yurt dışına çıkmaları mahzurlu gö
rülen 'şahıslar hakkındaki uygulamaya kanunlarımız 
çerçevesinde devam edilecektir. 

Arz eder, yüce Meclisi saygılarımla selamlarım. 
•(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Canver, konuşmak istiyor musunuz? 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başka

nım, değerli arkadaşlüaran; sayın balkana, yapmış 
olduğu açıklamalardan ötürü teşekkür ediyorum. 
Talimin olmadım, olmam da mümkün değil. Zira... 
(ANAP sıralarından «Olamazsın da» sesleri) 

IBAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etme
yelim. 

CÜNEYT CANVER (Devamla) — Zira, soru 
dikkate alındığında görülecektir ki, «Bir suçlu ara
nıyor ise, ona pasaport vermeyecek misiniz?» diye 
sormuyorum; yakınları arananlar, için bu pasaport 
verilmeme olayını gündeme getiriyorum. 

Oysa, cezaların şahsîliği prensibi, evrensel bir 
(hukuk kuralıdır. Herkes, kendi işlediği suçtan do
layı sorumlu tutulabilir; yakınlarının işlediği bir suç
tan dolayı. birinin sorumlu tutulması, hukuken, vic
danen, mantıken mümkün değildir. Suçu ne olursa 
olsun, isterse siyasî nitelikte bir suç dahi olsun, ya
kının işlediği bir suçtan dolayı pasaport alamayan 
bir vatandaşımız gizlice -'açıkça olmasa bile- ceza
landırılıyor demektir, önüme bir örnek gelmişti; bir 
vatandaş Suudi Arabistan'da iş bulmuş, gitmek iş
itiyordu. Ben, çok değer verdiğim sayın bakana da 
sordum; kendileri, durumu inceletip, gerekli bilgiyi 
vereceklerini de söylediler. Bu vatandaşımız yalva
rıyor, diyor ki, «Ben gidersem oraya, devletin aley
hine ne yapacağım? İş Ibuldum; iki oğlum var; git
mek işitiyorum, bana yardım edin.» 

(Şimdi sayın bakanımız diyor ki, «Böyle bir 'ko
misyonumuz yok; ama genel güvenlik mülahazasıyla, 
yakınları arananların yurt dışına çıkmalarına müsaa
de etmiyoruz, yani, tahdit koyuyoruz.» Gerekçe ola
rak da, yeni uygulamaya giren 22 nci maddeyi gös
teriyor. 

Sayın arkadaşlarıım, vicdanınıza sesleniyorum : 
Bu, mümkün offlmali mı, Türkiye Cumhuriyeti, sos
yal bir hukuk devletiyken? Bireyin, kendisinin işle
mediği 'bir suçtan dolayı bu tip bir tahdide uğrama
sını, akıla, vicdana, mantığa, hukuka sığdırabiliyor 
muyuz? Kuşkusuz, sığdırmamız mümkün değil. 

Geçenlerde, Ruhi Su örneğini hepimiz yaşadık : 
Kendisi tedavi olmak için yurt dışına gidecekti; yine 
bu güvenlik mülahazasıyla uzun süre 'kendisine pa-
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saport verilmedi. Ne geçti elimize?.. Ruhi Su öldü, 
artık, o pasaporta ihtiyacı yok. Verilse ne olurdu, 
ne yapabilirdi kockoca Türkiye Cumhuriyeti aley
hine? Kim ne yapabilir, dışarıdakiler ne yapabiliyor? 
içeriden yapmak isteyen varsa, çekisin gitsin bu ül
keden, zaten ona ihtiyacımız yok. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DINÇERLER 
(İstanbul) — Güvenlik nedeniyle, güven "bozucu ola
rak... 

CÜNEYT CAN VER (Devamla) — Vazgeçelim... 
Hukuk kurallarına daha saygılı olalım, daha ziyade 
itina gösterelim, vatandaşlarımıza, şunu kanıtlaya
lım, askerî rejimlerden, normal demokratik düzen
lere geçmenin mutluluğunu tattıralım. Belki 12 Eylül 
yönetimince haklı olunabilirdi; ama şimdi bumu an
latamayız vatandaşlarımıza. Bunların sayıları az Ve
ya çok olabilir. 

Sonra, düşünebiliyor musunuz, vatandaş müra
caat ediyor, kendisine, somut 'bir cevap verilmiyor, 
«Şimdilerde sizin çıkışınıza tahdit konulmuştur» diye 
'bir cevap veriliyor; ne ile suçlandığını dahi bilemi
yor. Böylelikle, gizli, 1402 sayılı Kanunda olduğu 
gibi, bir sakıncalılar ordusu yaratılıyor Türkiye'de. 
Buna hakkımız var mı? Vatandaşlarımıza, demokra
sinin nimet olduğunu ne kadar büyük bir lütuf ol
duğunu, onlara vatandaşlık halklarından olabildiğin
ce ve alabildiğince yararlanmalarını anlatmak bizim 
görevimiz değil mi? Bunlar masum isteklerdir. Ara
larında, gerçekten, Türkiye'nin aleyhine davranışta 
bulunacaklar olabilir. Bizim (bir sürü istihbarat ör
gütümüz var, onlar bu işi sonıutl aştırırlar, kişi hak
kında, «Bu, Türkiye aleyhinde faaliyette bulunacak
tım derier; haltta o kişinin yargılanması için gerekli 
bilgi ve belgeyi toplarlar. 

Bunların hiçbiri yokken, salt, yakınlarının işlediği 
suçlardan dolayı kişilere pasaport verilmemesini, ne 
akıla, ne vicdana, ne mantığa, ne hukuka, ne insan 
haklarına saygıya, ne de Anayasaya sığdıramıyorum, 
yakıştıramıyorum, öyle anlaşılıyor ki, birtakım hak
lar, bizde, sadece yazılı olarak var; aıma uygulama
da, birtakım vatandaşlarımızın, asgarî ölçüde ana
yasal haklarını dahi kullanmaması için önlem alın
mış. Yazık Türkiye'ye... 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKİBULUT 
(Erzincan) — Sayın Başkan, benim söylemediğim; 
fakat söylemişim gibi bana atfen bir beyanda bu

lunuldu. Bu hususta açıklamada bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — 'Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
ben biraz evvel yapmış olduğum açıklamada, kişi
lerin, kendilerine ait suçları ve sakıncalı durumları 
nedeniyle, mezkûr kanunun 22 nci maddesine daya
nılarak, yurt dışına çıkmalarına devletin 'güvenliği 
nedeniyle mani olunduğunu ve pasaport verilmedi
ğini 'ifade ettim*. Bu, kanunun amir hükmüdür. 

Kanun eleştirilir; uygundur veyahut değildir; o 
ayrı bir konudur. Fakat biz, devletin güvenliği mev-
zuulbahis olduğunda, kanunun bu maddesinin de uy
gun olduğunu ve tatbikatın bu minval üzere yapıl-
ımasında herhangi bir sakıncanın olmadığını da belirt-
nıekteyiz ve belirtiyoruz. 

Yakınları sakınealli veyahut arananlar için her
hangi bir tahdidimiz yoktur. Eğer kişinin şahsından 
neşet eden ve devletin güvenliğini sarsıcı bir eylemi, 
bir tavrı ve bir davranışı bakanlığımızca tespit edil-
memiîşse, onun, yurt dışına gitmesine tahdit koymu
yoruz. Bu hususun açıklıkla bilinmesinde fayda var
dır. 

Bunu arz ettikten sonra, Ruhi Su konusuna da 
değinmek isterim. 

Ruhi Su'ya verdiğimiz pasaportun geç verildiği 
iddiası ileri sürülmekte ve adeta, bu konuda kendisi 
mağdur bir kişi mesabesine getirilmek istenmekte
dir. Halbuki Ruhi Su'nun bakanlığımıza müracaatı
nı müteakip bir hafta içerisinde pasaportu verilmiş
tir ve konuyu bizzat kendim 'takip ettim; fakat bize 
müracaatı geçtir, bize- müracaatı yapılmamıştır ve 
ben kendim takip ederek pasaportunun çıkarılması
na yardımcı oldum; ama buna ralğmen belki, kendi
sine göre, gereği kalmamıştı, yurt dışına gidip tedavi 
olmadı. Bu hususu da açıklamakta fayda görüyorum. 

Arz eder, hepinizi saygıyla selamlarım ©fendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz

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

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşla
rımıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 
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BAŞKAN — 5 inci ve 6 nci sırada yer alan, Ada
na Milletvekilli Cüneyt Canver'in, soru 'önergeleri, 
içtüzüğün 97 noi maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 7 nci sırada yer alan İstanbul Mil
letvekili Sabit Batuımlu'nun soru önergesi, soru sa
hibi izinli olduğundan ertelenmiştir. 

8. —•" Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim
de görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 

BAŞKAN — 8 inoi sırada yer alan Adana 'Millet
vekili Cüneyt Canver'in soru önergesi, İçtüzüğün 97 
noi maddesine 'göre ertelenmiştir. 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/431) 

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

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

IB ASIK AN — 9, 10 ve 11 inci sıralarda yer alan 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun soru öner
geleri, soru sahibinin izinli olması sebebiyle ertelen-
mişfciır. 

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

BAŞKAN — 12 nci sırada yer 'alan İstanbul Mil
letvekili Hüseyin Avni Gülter'kı soru önergesi, 15 
ıgün melhil istenmiş olması sebebiyle ertelenmiştür. 

13. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili 'Malhmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan dev
let tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi, vardır. 

Sayın Altunakar?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
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14. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/444) 

BAŞKAN — 14 'üncü sırada, izmir Milletvekili 
Durcan 'Eırnirbayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu 
ve rulhsat alınmadan inşaatına başlandığı iddia edi
len bir kooperatife İlişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi vardır. 

'Sayın Emirbayer?. Buradalar. 
Sayın Bakan? Yok. 
Soru önergesi ertelenmiştir. 
15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı

kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
o'öreve iadeleri istenilen işçi Ve memurlara ilişh'n Baş
bakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın cevabı (6/446) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Sıkıyönetim Kanununa göte 
soruşturması yapılıp da ıgöreve iadeleri isten Men işçi 
ve memurlara lOişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si vardır. 

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

bakan?.. Buradalar. 
önergeyi 'okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü 

olarak cevaplandınlmasmın sağlanmasını saygıyla arz 
ederim. 

Kadir Narin 
Diyarbakır 

1980 tarihinden itibaren 1402 sayılı Yasayla işin
den alınmış işçi ve memurların sıkıyönetim komu-
tanlıklarınoa yapılan soruşturma sonunda yetkililer
ce suçsuz görülerek göreve iadesi 'istenmiş ise de, ha
len binlerce kişinin mağdur edilip, işbaşı etmeyen bu 
'insanların işe başlamaları için, sorumun cevaplan-
dırı'îmasıyİa kamuoyuna bir açıklama yapar mısınız? 

1. Bu insanların yeniden güvenlik soruşturması 
talebiyle soruşturuılmal arının ayi!'ar batta yıllarca sür
düğünü biliyor musunuz? Biliyor iseniz, bu konuda 
alınan 'herhangi bir tedbir var mıdır? 

2. Tüm işlemleri sonuçlanmış bu insanların bir
çok işverenin hiçbir mazeret göstermeden işe alma
makta ısrar ettiğini biliyor musunuz? Biliyor iseniz, 
sizce herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 
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BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Dev
let Bakanı Sayın Kâzım Oksay; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayım Başkan, sayım milletvekilleri; haklarında 1402 
sayılı Sıkıyönetim Kanununun 2301 sayılı Kanumla 
değişik 2 nci maddesi gereğince işlem yapılan ve 
2766 sayılı Kanunla göreve iade sakıncaları'kaldırı
lan personelle ilgili, Diyarbakır 'Milletvekilli Sayın 
Narin'in, Sayım Başbakanımıza yönelttiği sözlü soru 
önergesine cevap vermek üzere 'huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Durumları, ilgili sıkıyönetim komutanlıklarınoa 
yeniden incelenip, göreve dönmelerine dair sakınca
ları fcâildırılan personel hakkımda, Başbakanlık ve Ge
nelkurmay (Başkanlığı prensip kararı doğrultusunda 
mevcut mevzuat hükümleri çerçevesinde güvenlik 
soruşturması yapılmaktadır. 

Mezkûr personelin, değişik iller ve sıkıyönetim 
bölgelerine mensup olmaları sebebiyle, güvenlik sor 

ruşturmalarının kısa zamanda bitirilmesi vakit kay
bına sebep olmakla birlikte, bir an evvel neticelen-
dirilmesi için gereken çaba sarf edilmekte olup, iş
lemleri bitenler süratle ilgili bakanlıklara intikal1 etti
rilmektedir. Bu nevi personelden, işlemleri normal 
olarak tamamlananların göreve iadelerinde herhangi 
bir sakınca bulunmamaktadır. Ancalk, sıkıyönetim 
komutanlıkîarınca, «Göreve dönmelerinde sakınca 
yoktur» kararı verilen personele, tekrar görev veri
lip verilmemesi, kadro durumu ve diğer hususlar 
dikkate alınmak suretiyle, idarenin tensip ve usul
lerine bağlı olduğundan, ilgili kamu kurum ve ku
ruluşlarının yetkisi dahilinde bulunmaktadır. 

Göreve iadesinde sakınca görülmeyen personelin 
mağduriyetleri dikkate alınmakta olup, kısa zaman 
içerisinde çözüme kavuşturulaoaktır. 

©ilgilerinize aırz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Narin, konuşmak istiyor musunuz? 
(KADİR NARİN (Diyarbakır) — Evet efendim. 
ıBAŞKAN — Buyurun. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; değerli mMe'tvekMeri derken, 
Meclis bomboş... 

'Sayın Bakanımın cevaplarına teşekkür ederim. 
Ancak, Sayın Bakanım, meseleyi detaylı olarak araş
tırmadıkları için tatmin edici bir bilgi veremediler. 

1402 savnlı Kanuna göre işinden 'alınan işçi ve 
memurlar, bugüne kadar yüzlerce vatandaşın dilek
çesinden anlaşılmıştır ki, işlerine iade edilmemiştir. 
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Sıkıyönetim komutanlıklarınoa verilen karara istina
den, adı geçen ihsanların suçu olmadığı, yapılan ih
barlar sonucunda görevlerinden alındıkları ve yapı
ttan tahkikat sonunda, bu kişilerin göreve iadeleri yö
nünden verilen 'birçok kararların bulunduğu görül
mektedir. 

Bugüne kadar bu kararların hiçbiri tahakkuk et
tirilmedi. Kaldıki, bazı işverenler, müracaatta bulu
nan bu insanlara, «Kadrom boş değildir, ben sizi 
alamıyoruım» şeklinde değişik beyanlarda bulun
maktadırlar. Bu insanlarım çalacağı herhangi bir ka
pı otaıamakla beraber, sözü edilen işverenlerin han
gi kanuna istinaden bu insanları işe tekrar alamadık
ları da bizce meçhul. 

Sayın bakanımca, «Takibat yapılıyor, soruşturma 
yapılıyor» denilmektedir. 

Yapılan ihbarlar sonucunda görevinden alınan bu 
insanların soruşturmasına gerek var mıydı acaba? 
Bu insanlar düne kadar işçi, memur ve öğretmen 
olarak görevlerinim basındaydılar; bu arkadaşların, 
göreve başlamadan evvel, haklarında gereken tahki
katlar yapılmış idi. Bu husus dosyalarında mevcut-
ıtur. Ancak, ihbar üzerine, 1402 sayılı Kanuna göre 
bu arkadaşlar görevlerinden alınmıştır ve daha son
ra tekrar halklarında yapılan soruşturma sonucunda 
göreve iadeleri söz konusudur. 

IBu nedenle, sayın balkanımdan, bu durumda olan 
insanların görevlerine iadesi yönünde gereken çalış
maların en kısa zamanda sonuçlandırılmasını hassa
ten istirham ediyor, hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narin. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as

garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

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

BAŞKAN — 16, 17 ve 18 inci sırada yer alan 
Sayın Narin'in diğer' soru önergeleri, İçtüzüğün 97 
noi maddesine göre ertelenmiştir. 

19. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryolu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/456) 
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BAŞKAN — 19 uncu sırada, Çorum Milletvekilli 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşü
nülen yeni 'demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Burada. 
Sayın B'alkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 

in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü
ğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine 
ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/459) 

BAŞKAN — '20 nci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri üzerin, sakat ve eski hükümlüleri 
çalıştırma yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çı
karılmayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanından sözlü soru vardır. 

Sayın Mehmet Nuri üzel?... Yok. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Soru 'bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Almanya'da çalışan va
tandaşlarımızın çocuklarının eğitim sorunlarına jliş-
kin Barbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Türkân Turgut Arıkan?... Burada. 
Sayın Basjbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?... Yok. 
Soru ertelenmiiştir. 

22. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
bakanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/461) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Aydın Milletvekilli 
Ertuğrul Gökgün'ün, bakanlık 'bünyesinde yapılan 
atamalara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesine, 25 gün mehil isten
diğinden ertelenmi'ştiır. 

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

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Siirt Milletvekili 
Rıza Tekin'in, Siirt İline »bağlı 'bazı ilçelerin karayo
lu sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Rıza Tekin?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
24. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 

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

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Eskişehir Milletve
kili Mehmet Nuri Üzel'in, marangozlara tanınan 
kapasite «belgesi uygulamasının kaldırılış nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Mehmet Nuri Üzel?... Yök. 
Sayın Bakan?... Burada. 
Soru Ibir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
25. — 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) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Eskişehir 'Milletvekili 
Mehmet Nuri üzel'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Karabük Müessesesi İnşaat Müdürlüğünde 
çalışan işçilerden 'bazılarının iş akitlerinin feshedile
ceği İddiasına ilişlkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi vardır. 

Sayın Mehımet Nuri Üzel?.. Yok, 
Sayın Balkan?.. Burada. 
Soru Ibir defaya mafhsuıs olmak üzere ertelen-

ımiştir. 
26. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, ka

mu kurum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımların
da yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başba
kandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Ok-
say'ın cvabı (6/466) 

BAŞKAN — 26 nci sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, kamu kurum ve kuruluşlarına üşci 
ve ımemuır alıtrtlarında yapılan güvenlik soruşturıma^ 
sına ilişkin Başibafcandan ısözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Üner?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak olan sayın 

ibakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal 'tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasınla ara
cılığınızı iarz ederini. 

Mehmet Üner 
Kayseri Milletvekili 

1. Kamu ikuırum ve kuruluşlarına işçi ve me
mur alımlarında yapılan güvenlik soruşturması han-
gi esaslara göre yapimalkltaidır? 

2. Çok- gizli yapıldığı söylenen bu güvenlik so
ruşturması içlin uygulanan yöntem sizce doğru mu
dur? 

3. Bağımsız Türk adaleti karşısında suçsuzluğu
nu kanıtlayarak 'beraat eden ve dinde bu yönde 
mahkeme kararı bulunan kişilerin, güvenlik soruş
turması neticesinde, yalnızca, geçmıişite (basit bir ko
nu için yargı mercilerince soruşturma yapıldı diye 
işe girememesi, hukukun üstünlüğü ilkesine uymak
ta mıdır? 

4. Türkiye genelinde bugüne kadar (kamu kurum 
ve kuruluşlarında işe girmek için müracaat eden kaç 
kişi güvenlik soruşturması neticesinde sakıncalı bu
lunup, işe alınmamıştır? 

BAŞKAN •— Soruyu cevaplandırmak üzere Sa
yın Devlet Bakam; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZİM OKSAY (Bolü) — 
Sayın Başkan, muhterem miMetvekillleri; kamu, ku
rum ve kuruluşlarına iişçi veya memur olarak alı
nanlar hakkında yapılan güvenlik soruşturması hu
susunda Kayseri Milletvekili Sayın Üner'in Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği sözlü soru önergesine ce
vap vermelk üzere huzurlarınızda bulunuyorum.. 

Kamu kurum ve kuruluşlarına 'işçi veya memur 
olarak alınacaklar hakkındaki ıgüvenıliiık soruşturma
sı, Bakanlar Kurulunun 20 Mart 1964 gün ve 6/2860 
sayılı kararı ile yürüdüğe konulan Güvenlik Soruş
turması Yönergesi ile, mezkûr yönergenin 15.9.1972 
gün ve 7/5025 sayılı Balkanlar Kurulu kararı ile 'de
ğişik 3/G maddesi hükümlerine göre yapılmakta
dır. 

Güvenlik soruşturmaları gizli olarak yürütülmek
te olup, ilgililer dışındaki kişilere açıklanmamakta
dır. 

Bağımsız Türk adaleti karşısında suçsuzluğunu 
ispat edenlerin, yapılan güvenlik soroşturiması sonu
cu, haklarındaki isitihbarî mahiyetteki bilîgifer sebe
biyle, milî birlik ve bütünlüğümüzü zedeleyecek du
rumda olmadığı müddetçe, göreve atamamaları söz 
kionusıu değildir. 

Türkiye genelimde bugüne kadar kamu kurum ve 
kuruluşlarında işe girmek için müracaat edip de/hak
larında istihbar! mahiyette bilgiler sebebiyle işe alın
mayanların tespiti, böyle bir işlem uygulanmadığın
dan, mümkün değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Üner, konuşmak istiyor mu

sunuz efendim? 

MEHMET ÜNER ıÇECayseri) — Evet Sayıiı Baş-
kan.> 

ıBAŞKAN — iBuyurun Sayın Üiner̂  

MEHMET »ÜNER '(Kayseri) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; sorularıma verdikleri cevaplar-
dian dolayı Sayın Devlet ©akanına teşekkür ederim. 

«Güvenlik soruşturması» diye yapılan bir soruş
turma, nasıl yapılıyor, niçin yapılıyor; amacına uy
gun mu, değill mi, bunu anlamak mümkün değildir. 
Birçok arkadaşımıza bu konu zaman zaman' gelmiş
tir - yalnız muhalefete değil, iktidar miletvekilleri-
ne de bu konu gelmiştir - fakat gereği şekilde bu 
konuya nedense bir türlü eğfflinmiyor. 

Kamu kuruluşunda çalıştırılmak üzere alınacak 
kişide aranılan nitelikler elbette olmalıdır. Bu, hiçbir 
zaman, «adama iş» felsefesi içinde olmamalıdır. Bu 
tür soruşturmalar, yalnızca, (memleketin güvenliğiyle 
ilgili işyerlerinde çalıştırılacak insanlar için ciddî bir 
şekilde yapılmalıdır. Siz bir kamu kuruluşuna ma>-
nangoz dökümcü, demirci vesaür gibi eleman alıyor
sunuz, hunu alırken bile, güvenlikle ilgisi 'Olmayan 
bu konuda, hiç de ciddî olmayan bir soruşturma ya
pıyorsunuz; bir mahalle bakkalından, kişinin alto
da oturan, üstünde oturan komşusundan, mahalle 
veya köy muhtarından ve buna benzer yerlerden ki
şi hakkında bilgi topluyorsunuz. Bu ne derece doğ
rudur ve sağlıkli olur, takdirlerinize bırakıyorum. 

Bazı hallerde kişi işe alınıyor, bir iki ay çalıştı
rılıyor, daha sonra, «Güvenlik soruşturman iyi gel
medi» denilerek işten çıkarılıyor, îşten çıkarılan bu 
insanın, 1970'ili yılar şöyle bir gözünün önünde ge
çiyor, düşünüyor, «'Neden benim güvenlik soruştur-
ımam iyii gelmedi?» diye, haltırlamaya çalışıyor; te
sadüfen bir olay mahallinde bulunduğu aklına ge
liyor, olayla ilgili savcılıkta ifade veriyor veya mah
kemeye çıkarılıyor, beraat ediyor, suçsuz olduğuna 
dair karar alıyor; bütün bunlara rağmen işe alınmı
yor. Eğer bu kişinin bir yakını, geçmişte ve günü
müzde ısüyasetle uğraşıyorsa, Ibu da, işe alınmama
sına sebep olarak yeterli oluyor. 
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Sayın ıniiietıveksiieıri, biz bu limsıanliart neden hor-
luyoruz, neden toplum dışına itiyoruz? Geride hınç
la ve topluma hıiç de iyi gözle bakmayan yeni bir 
nesi oluşturuyoruz ve böylece Gençlk Yılında genc
ilere, bizim çocuklarımıza, hiç de hoş olmayan işsiz
liği aırmağan ediyoruz. 

Güvenlik soruşturmasının daha sağlıklı ve cid
dî bir şekilde, daha kısa sürede, 'beli işkollarında 
yapılmasını diliyor, hepinize selamlarımı sunuyorum. 
(HP sıralarından! alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edertim Sayın Üner. 
Soru ce^aplandjrıimıgtır. 

27. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver''in, Nu
tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) 

BAŞKAN — 27 nci sıradaki Adana Müetvekiil 
Cüneyt Canvertn soru önergesi, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (61470) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

BAŞKAN — 28 inci ve 29 uncu sıralardaki, Ay
dın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün sözlü soru öner
geleri, 30 gün mehil istendiğinden ertelenmiştir* 

30. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan İlçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaplıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

BAŞKAN —- 30 uncu sıradaki, Malatya Millet
vekili Ayhan Fırat'ın, Hekimhan İlçesinde şeriat hü
kümeti kurmak amacıyla propaganda yaptıkları id
dia edilen devlet memurlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. 

Sayın Fırat?... Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?... Yok. 
Ertelenmiştir, 

31. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İs
kenderun Limanına yanaşan bazı yük gemilerine ön
celik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi. 

Sayın Demirtaş?... Buradalar» 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be

si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/476) 

(BAŞKAN — 32 ve 33 üncü sınalaırdalki, Aydın 
Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün soru önergeleri, 30 
gün mehil istendiğinden ertelenmiştir. 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa 
fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fa
tura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru öner
gesi vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir.* 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — 35 inci sıradaki, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün sözlü soru önergesi, 30 gün me
hil istendiğinden ertelenmiştir. 

. 36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Çorum Millet vekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli 
inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve. İskân Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Çetin?... Buradalar* 
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Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir ga
zetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş' 
ta yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başbakan
dan sözlü som önergesi vardır. 

Sayın Bayezit?... Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?.». Yok. 
Ertelenmiştir. 

38. — Kocaeh Milletvekili Orhan Otağ'ın, tzmit 
İlinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözjü soru önergesi (61481) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Kocaeli Milletvekili 
Orhan Otağ'ın, İzmit İlinde körfez ve hava kirliliğine 
karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Otağ?... Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek bakan?..* Bu

rada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

39. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisat
larına ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Atonakar?... Yok. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir, 

40. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar1 

in, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında ödenme-
mesinin sonuçlarına ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisat
larının zamanında ödenmemesinin sonuçlarına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Altunakar?.., Yok. 
Sayın Bakan?... Yok, 
Ertelenmiştir^ 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, İran 
İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, İran İslam Cumhuriyetinin kuru
luş yıldönümü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia 
edilen dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Üçok?... Yok. 
Sayın Başbakan?..* Yok, 
Ertelenmiştir. 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sıhhiye -
Tandoğan yolu projesine ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi. 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapımı ve. tamir 
çalışmalarına ilişikn İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) ^ 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
•H&mfi Naflbantoğlu'ınun, Ankara'daiki 'beledıiyelerin 
yol yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi, 

Sayın Nalbantoğlu?... Burada. 
Sayın Bakan?... Yok.: 
Ertelenımiştir. 

44. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Kömür 
Satış ve Tevzi Müessesesinin özel sektöre satılacağı 
iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı (6/487) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Sivas Milletvekili 
Ruşan Işın'ın, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin 
özel sektöre satılacağı iddiasına ilişkin Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi. 

Sayım Işın?... Burada. 
Sayın Bakan?... Burada. 
önergeyi okutuyorum: 



T. B. M. Ri B : 1% 30 . 1» . 1985 Ö : I 

Tüıfciye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına . 
Aşağıdaki sorulanımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

©akanı tarafından sözlü olarak cevaplafiıdırılimasını 
arz ve 'talep ederim. 

Ruşan Işın 
Sivas Milletvekili 

SORULARIM : 
1. Kömür Satış Tevzi Müessesesinin özel sek

töre satışı için Bakanlığınız nezdinde 'bir komisyon 
kurulmuş mudur? ^ 

2. IBu KİT kuruluşunun özel sektöre satışında
ki amacınız nedir? 

3. Bu KİT kuruluşunun son 3 yıllık toÜanço kâr 
veya zarar durumu nedir? 

4. Bu (KİT kuruluşu özel sektöre devredildiğin
de, mevcut personellerdi, gayri menkulleri, demirbaş
ları ve planlamadan geçmiş şu anda yapılacak ya
tırımlarının sonu ne olacaktır? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TAiBtî KAYNAKLAR BAKANI 

SUDİ TÜREL »(Antalya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sivas Milletvekili Sayın Ruşan Işın' 
in, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesinin özel sektöre 
«atılacağı iddiasına ilişkin sözlü soru önergesine ce
vaplarımı arz ediyorum. 

Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlı mü
esseseler ve işletmeler tarafımdan üretilmekte olan 
linyit kömürlerinin satışı, Kömür Satış ve Tevzi Mü
essesesi ıflKST) aracılığıyla yapılmaktadır. Ayrıca, de-
mk-çelifc fabrikalarında ve (gazhanelerde üretilen kok 
kömürleriyle, KST'nin ürettiği (briket kömürleri de-
aynı müessese tarafından satılmaktadır. 

Her kuruluşta olduğu gibi, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu 'bünyesinde de, faaliyetlerin gelişti
rilmedi ve iyileştirilmesi- yönünde çalışmalar zaman 
zaman yapıtoalkltadır. KİST içinde yapılan bu çalış
maların ibir 'bölümünde, şu anda 26 il ve ilçede KST 
eliyle yapılmakta'olan kömür dağıtımının bazı iller
de özel sektöre bırakılması durumu, alternatiflerden 
tokisi olarak ele alınmıştır; müessesenin satılması de
ğil, kömürün tevzii durumu. Ancak, bu konuda ge
niş 'bir 'incelemeye gidilerek' tok karara varılmış de
ğildir. 

Kamu iktisadî teşebbüslerinin ve tou teşebbüsle
re bağlı müesseselerin faaliyetleri, toiânçokrı, kâr ve 
zarar hesapları, Yüksek Denetleme Kurulu vasıtasıy
la, Türkiye Büyük Millet Meclisi Kamu iktisadî Te
şebbüsleri Komisyonunca denetlenmekte ve rapor ha
linde 'basılarak Türkiye Büyük Millet Meclisi üye

lerine dağıtılmaktadır. KST'nin toüahçosuyla, kâr ve 
zarar hesabı konusunda sorulan suallere cevap teş
kil eden hususlar orada mevcuttur; oradan incele-
yetoilksiniz. 

Yukarıda da ifade edildiği gibi, konu, henüz in
celeme safhasındadır. Bu kuruma ait ıgayrimenlkul-
ler, personel, yatırım vesaire durumları hassasiyet
le dikkate alınarak değedendkEecektk. Yalnız, şu 
nok'tayı özellikle belirtmek isiterim ki, hiçbk perso
nel mağdur edilmeyecek, kurumun (ihtiyaç duyulan 
diğer ünitelerinde istihdam edilecektir. 

Bilgilerinize arz ederim, saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Sayın Ruşan Işın, konuşmak istiyor musunuz? 
RUŞAN IŞIN (Sivas) — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun, 

RUŞAN IŞIN (Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
m'illletvekMleri; Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanımıza yöneltmiş bulunduğum, Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesinin özel sektöre satışıyla ilgili so
rulanımı sayın hakan cevaplamış bulunuyorlar. 

Sayın bakanımız, tou KltT kuruluşunun tamamı
nın değil, 26 İlde Kömür Satış Tevzi Müessesesi
nin yapmış bulunduğu kömür tevzi ve 'dağıtım işle
minin özel sektöre 'bırakılacağını bu kürsüden açık
lamış bulunmakta ve ileride de diğer ünitelerin de-
ğerlendkileceği, tetkik edileceği, oma göre de tok ka
rara varılacağım açıklamış »bulunuyorlar. 

Değerli arkadaşlarını, Kömür Satış Tevzi Mü
essesesi 1941 yılında Etibank yönetim kurulu kara
rıylakurulmuş; bilahara 6979 sayılı Kanunla da, 
Türkiye Kömür İşletmeleri ünitesine bağlanmış tok 
KİT kuruluşudur. Bu kuruluş, halkın kömür ihtiya
cını karşılayan, Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı 
ünitelerden elde edilen kömürün halka dağıtım iş
lemini yapan tok ünitedk; zaman zaman özel sek
törün kömürlerini de değerlendiren, halka ulaştıran 
bküniitedik. 

Eğer, tou kuruluşu, tou tevzi işlemini özel sektöre 
bırakacak olursak, özel sektörü yine de kâr mar
jına doyurmamız mümkün değiidk,j 

Sayın toakanımın söylediği gibi, ben de Başbakan* 
lık Yüksek Denetleme Kurulundan, Kömür Tevzi 
Müessesesinin yıllar itibariyle elde etmiş bulunduğu 
kâr dağıtımlannı tespit etmiş bulunuyorum: 1982 yı
lında, 4 milyar 300 milyon, 1983 yılında 2 milyar 700 
milyon, 1984 yılında 1 milyar 900 milyon İka kâr et
miş durumda. 1985 yılında da bu kâr marjının daha 
da yükseklere çıkacağı tahmin edilmektedir, 
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Bu şekilde kârlı çalışan bir KİT kuruluşunun bel
li ünitelerinin ve gelecekte tamamının özel sektöre 
devri ne sağlayacaktır? Anadolu'da, yiyecek ekmeğe, 
içecek suya olduğu kadar, yakacak kömüre, yakıta da 
ihtiyaç vardır. Örneğin, bundan birkaç hafta eıvvel 
Sivas'ta 510 milyon liralık bir yatırımın ihalesi ya
pıldı. Buralar özel sektöre devredildiğinde ne ola
caktır? Bu yatırımlar, ülkenin gelecekte ekonomisine 
katkıda bulunacağı amaçlanmak suretiyle planlanma
mış mıdır? özel sektöre bu kömür dağıtım işlemini' 
verdiğimizde, ki ben zaman zaman sayın bakanımın 
gidip incelediğini tahmin ediyorum, halka kömür da
ğıtılan araziye, sahaya baktığımızda bir metre kadar 
aşağıya düştüğünü görüyoruz; o kepçeler, bıçağını 
toprakla birlikte doludurup halka göndermektedir. 
Toz kömür oranı yüksek olduğunda, itiraz halinde 
değiştirilmesi mümkün; ancak, özel sektöre devredil
diği anda, bu mümkün olabilecek midir? Hiç tahmin 
etmiyorum ki, mümkün olsun. 

Türkiye Kömür Satış Müessesesinin 2 tane kok 
fabrikası var; birisi Erzurum'da, 'birisi AnkaraMa, 
Toz kömürler burada briket kömürü haline çevrilmek 
suretiyle, yine enerjiye yönlendirilmekte ve ekonomiye 
kazandırılmaktadır. Yarın, özel sektör bu toz kömür
leri de vatandaşa gönderecektir; vatandaş, ısınmada 
daha fazla perişan ve mağdur olacaktır. Ben öyle tah
min ediyorum ki, bugün Sivas'ta 34 500 lira olan kö
mürün tonu, Ankara'da 18 hin lira; özel sektöre dev
redildiğinde bu tevzi işlemleri, Sivas ve Türkiye ge-

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu (1/5 29) 
(S. Sayısı: 353) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun, • Tasan ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer îşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sıradaki, 353 sıra sayılı Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkın
da Kanun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yer
den devam ediyoruz. 

Komisyon?.. Burada. 
Hükümet?.. Burada. 

(1) 353 S. Sayılı Basmayan 22.10.1985 tarihli 
19 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 
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«elinde, ortalama 40 bin liranın altında kömür elde 
etmek mümkün olmayacaktır. Bugün çalışanlarımıza 
verdiğimiz yakacak giderleri karşılığı bellidir. Yarın 
özel sektörde bu rakamlar iki katına çıktığı zaman, 
vatandaşlarımızın durumunu düşünmemiz lazım. Eğer, 
halkımızı şu kış mevsiminde, geçim şartlarının zor
lukları içerisinde çırpındığı bir dönemde, bir de ya
kacak sorunu ile karşı karşıya bırakırsak, onların ta
mamen sokağa dökülmelerini, hatta manevî değer
lerini sokağa atmalarını zaman zaman izlemiş oluruz; 
bunun sorumlusu hepimiz oluruz. 

Ülkenin içinde bulunduğu sıkıntılar çok. Biz bu 
KİT kuruluşlarının devlet denetim ve kontrolü altın
da, halka daha randımanlı, daha ucuz ve daha ekono
mik bir çalışma içerisinde yakut temin edeceğini dü
şünürken, özel sektörle halkı karşı karşıya getirip, 
daha fazla mağdur ve perişan olmalarına göz yumma
yalım. Ben, sayın bakanımdan, bu konuda daha detay
lı bir araştırma yapmasını istiyorum. Kömür tevzi 
müesseselerinin, kömür tevzi müessesesi olmayan yer
lerde belediyelerin, halka, daha ekonomik şartlar al
tında, daha iyi yakacağı temin ettiği ve en iyi tevzii 
yaptığı inana içerisindeyim. Özel sektörün bu hizmeti 
daha başarılı yapacağını tahmin etmediğim gibi, yine, 
maliyetlerini de yükseltmek suretiyle, halkın mağdur 
olmasına yol açacaklardır. Bu konuda daha dikkatli 
davranılmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

ıBlAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Geçen birleşimde tasarının 13 üncü maddesine ka
dar olan maddöler görüşülmüş ve kabul edilmiştir; 
şimdi 13 üncü maddeyi okutuyorum: 

Millî Parklar Dairesi Başkanlığı 
MADDE 13. — Millî Parklar Dairesi Başkanlığı

nın görevleri şunlardır: 

a) Millî Paraklar, talbiat parkları, tabiat anıtları, 
tabiatı koruma sahaları ve mesire yerlerinin ayrıl
ması, korunması-, planlanması, düzenlenmesi, gelişti
rilmesi, tanıtılması, yönetilmesi, işletilmesi ve Millî 
Parklar Fonu ile ilgili her türlü iş ve işlemleri yap
mak ve yaptırmak, 

b) Yalban hayatı ve av kaynaklarının korunması, 
geliştirilmesi, av kaynaklarının işletilmesi, kara avcı
lığının düzenlenmesi, kontrolü ile ilgili her türlü etüt, 
envanter, planlama, projelendirme, uygulama ve iz
lemeye ilişkin iş ve işlemleri yapmak ve yaptırmak, 

— 40 — 
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c) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz isteyen 
var mı? Yok. 

Soru sormak isteyen var mı? 
Sayın Yılmaz Demir... 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Demir. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Efendim, sayın 

bakan, Manyas Gölü Millî Parklar içinde bakanlığı
nıza mı bağlıdır? 

Soru 2. Bu güzelim Kuş Cenneti, 2 miyar yıla 
(bir oluşan ve bir dünya harikası; olan bu Kuş Cen
neti, 1985 yılında «kılcal damar» talbir edilen 3 kanal
la su alınarak ölüme terk edilmiştir. 

Bakanlığınız ne gibi önlem almıştır? Onun bilin
mesinde büyük yarar vardır. (ANAP sıralarından 
«*Soru ile ne ilgisi var?» sesleri) Soruyorum işte... 

Sayın Başkan, bu konu, Türk ibasınında çok detay
lı olarak yankılanmıştır. Yine, Avrupa Ekonomik 
Topluluğunun buraya vermiş olduğu bir belgenin ip
tali söz konusudur. Bu konuda bakanlık ne gibi giri
şimlerde bulunmuştur? Bunları öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demir. 
Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, değerli millet
vekilleri; «Kuş Cennöti» diye talbir edilen yöre Millî 
Parktır ve bakanlığımızla bu bakımdan irtibatlıdır. 

İkinci husus, bu sene, daha ziyade kuraklıktan kay
naklanan bir husustur; Manyas Gölünde seviye düş
müştür. Zannediyorum, bu konuyla ilgili olarak da
ha önce de yüce Mecliste bir sözlü soru bahis 'ko
nusu oldu ve onunla ilgili olarak da Sayın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Balkanı bilgi verdi hatırladığıma gö
re. 

iBunun dışındaki hususları, eğer Sayın Demir öğ
renmek istiyorsa, ayrıca bakanlığımda kendisline arz 
ederim. 

Teşekkür ederim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, ye

tersiz olarak görüyorum. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
13 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum1: Kalbul 

edenler... Etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum: 
İnşaat ve İkmal Dairesi Başkanlığı 

MADDE 14. — İnşaat ve İkmal Dairesi Başkan
lığının görevleri şunlardır: 

a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve yanığın şe
ritleri ile ilgili orman ve orman içi yolları ağının 
tespiti ve etüt proje çalışmalarını yapmak veya yap
tırmak, 

Ib) Her türlü, bina ve tesislerin inşaatı ile bakım 
ve onarımlarını yapmak ve yaptırmak, 

c) Görev alanına giren yatırım ve hizmetlerin 
gerektirdiği arsa ve arazilerin satın alınması, kamu
laştırılması ile Genel Müdürlüğün mülkiyetindeki gay-
rimerkullerle ilgili her türlü iş ve işlemleri yapmak, 

d) Görev alanına giren konularla ilgili iş ve üre
tim makineleri ile hizmet vasıtalarını, bunların ekip
manlarını ve yedek parçalarını sağlamak, 

e) iBu makinelerin dağıtım, transfer ve işletilmesi
ni sağlamak, balkım ve revizyonlarını yapmak, yap
tırmak, 

f) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var rkı? Yok, 

Madde üzerinde bir önerge var, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Görüşülmekte olan Orman Genel Müdürlüğü Teş

kilat ve Görevleri Hakkında Kanun Tasarısının 14 
üncü. maddesinin (a) ve (b) fıkralarının aşağıdaki şe
kilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 
Erol Bülent Yalçınkaya Nurettin Yağanoğlu 

Kastamonu 
Ali Topçuoğlu 

Kahramanmaraş 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 

Adana 
Ahmet Doğru 

Artvin 
A. Cengiz Dağyar 

Antalya 

Madde 14. a) Üretim, ağaçlandırma yolları ve 
yangın şeritleri ile ilgili orman ve orman içi yolları 
ağının tespiti ve etüt proje çalışmaları yapmak ve 
yaptırmak; Bakanlık Makamınca tespit edilecek usul 
ve esaslar dahilinde üretim, ağaçlandırma ve yangın 
sahaları ile ilgili ve bu sahalara ulaşılmasını sağlayan 
işleri yaptırmak, 

lb) Her türlü bina ve tesislerin inşaatı, bakım ve 
onarımı ile usul ve esasları Bakanlık Makamınca tes
pit edilecek küçük çaptaki yol ve sanat yapılarının 
yapım, bakım ve onarım işlerini yapmak ve yaptır
mak. 

Değişiklik Gerekçesi: 
Daha evvel 2 nci maddenin (n) fıkrası değiştiril

diğinden, görevin mahiyeti gereği İnşaat ve İkmal 
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Dairesi Başkanlığı görevleri cümlesinden olşıası uy 
gun mütalaa edilmektedir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katıiıyolr mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOVflSYO 

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılıyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükü met ka
tılıyor. 

önergeyi oylarınıza arz ediyorum: Kalbi 1 eden
ler... Etmeyenler... önerge kabul edilmiştir. 

14 üncü maddeyi kalbul ettiğiniz önerge doğrultu
sunda değişik şekliyle oylarınıza arz ediyorum: Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum: 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM. 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve denetim birimleri 
MADDE 15. — Genel Müdürlük merkez teşkila

tındaki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 
a) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
b) Araştırma Planlama ve Koordinasyon Dairesi 

Başkanlığı, 
c) Hukuk Müşavirliği, 
BAŞKAN — 15 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
Madde üzerinde bir önerge var; okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı Orman Ge

nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabu
lü Hakkındaki Kanun Tasarısı. 

Madde 15.-— Genel Müdürlük merkez teşkilatın-
dalki danışma ve denetim birimleri şunlardır: 

a) Yüksek Fen Kurulu, 
lb) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
c) Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Daire

si Başkanlığı, 
d) Hukuk Müşavirliği, 
Şeklinde düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 
Gerekçe eklidir. 

'M. Hayri Osmanlıoğlu Mehmet Sait Erol 
Gaziantep Hakkâri 

İhsan Gürbüz ' Ömer Necati Cengiz 
Hatay İstanbul 

Salim Erel 
Konya 

iMadde 15. — a) Yüksek Fen Kurulu, 
Gerekçe: 
Ormancılık uzun vadede geniş alanlar üzeninde 

(hizmet veren bir uğraştır. Günlük olaylar ve krizler 
karşısında sık sık yön ve politika değişikliği yapmaya, 
yeni politikalar uygulamaya müsait bir hizmet dah 
değildir. Ormancılıkta bugün alacağınız bir karar en 
az 50 veya 100 sene sonra sonuç verecektir ve yanlış 
verilecek bir karardan doğabilecek zararlara katlan
mak gelecekte memleket kaderi olarak ortaya çıka
caktır. 

Tüm bu gilbi rizikoları önlemek üzere yönetime 
yardımcı olmak için istişare organı olarak, ormancı
lıkta uzman, bilim ve teknikte tecrübeli kişilerden olu
şacak bir «Yüksek Fen Kurulu» kurulmasında fayda 
vardır. 

Çok ve çeşitli görevlerin uyum içinde ve entegre 
olarak yapılabilmesini sadece makama bağlı olarak 
yürütmenin sakıncalarını gidermek üzere yüksek se
viyede bir istişare organından faydalanmakta sayısız 
faydalar vardır. 

Bu kurul, ormancılık tekniği gereği ihtiyaç duyu
lacak mevzuat düzenlemelerini; kanunların tefsirini 
yapacak; ormancılık ile diğer çeşitli hizmet birimleri 
arasındaki iş ve işlemlerde uyum sağlanmasında yö
netime yardımcı olacaktır. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 

(TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Ka
tılmıyoruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorlar. 
Hükümet katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmamaktadır. Önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Hayri Osmanlıoğlu, buyurun 

efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; önergemizi ve ne
denlerini arz ve izah etmiş bulunuyoruz., Ancak, her 
nedense, gerek hükümet, gerekse komisyon, önerge
mize katılmıyorlar; nedenlerini anlamakta güçlük çe
kiyoruz, 

Önergemiz gayet açıktır; ormancılık mesleğinin 
kendi karakter yapısından doğan bir ihtiyacı dile ge
tirmektedir. Şahsen bakanla yapmış olduğum bir. gö-
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rüşmede, bütün bakanlıklarda bu gibi kuruluşların 
kaldırılmış olduğunu, bu nedenle eğer Orman Genel 
Müdürlüğünde böyle bir teşkilatı kurarsak, diğer ba
kanlıklarda da kurma gereğinin ortaya çıkacağını 
ifade ettiler. Bir teşkilatlanmada, bir bakanlıkta veya
hut da bir genel müdürlükte bir birime ihtiyaç oldu
ğu zaman, «Mutlaka bu ihtiyaç diğer bakanlıklarda, 
diğer birimlerde de vardır» dliye ortaya çıkılmasını 
anlamakta zorluk çekiyorum. 

Bizim, Orman Genel Müdürlüğü teşkilatlanmasın
da bu yolda bir istişarî organa neden gerek olduğunu 
izalhımız açık seçik ortadadır. Ormancılık konusunda 
bugün alınacak bir tedbir, neticesini en az 50 veya 
100 sene sonra ortaya çıkaracaktır ve bugün alınan 
yanlış bir tddbir, artık gelecekte bu memleketin ka
deri haline gelecektir. İşte, bu gibi sakıncaları önleye
bilmek için, mutlaka, bilimde ve teknikte tecrübe sahi
bi olmuş kişilerin bilgilerine ve onların yönlendirme
sine ihtiyaç duyulacaktır. Bu gibi teknik konuları sa
dece bakanlığa veya makama bırakırsak, birçok hal
lerde acele karar verilme durumu ortaya çıkabilir; 
bu ise, memleket için, meslek ve ormancılık için teh
likeler arz edecektir. 

İşte ıbu nedenle, biz, sadece Orman Genel Müdür
lüğü teşkilatında Yüksek Fen Kurulunun kurulma
sında büyük yarar olduğu görüşündeyiz. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından alkış
lar) 

ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlıoğ-
lu. 

Önergeye komisyon ve hükümet kaitılmıyor. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

115 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Yeni bir 16 ncı madde eklenmesine ilişkin bir 
önerge var; okutuyorum; 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 
Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı Orman Ge

nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbulü 
Hakkında Kanun Tasarısına. 

«Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı 
• Madde 16. — Yüksek Fen Kurulu Başkanlığının 
görevleri: 

a) Ormancılık tekriiği, ekonomisi ve politikası ile 
ilgiJli konuları incelemek ve karara bağlayarak maka
ma sunmak* 

b) Ormancılıkla ilgili kanun, tüzük ve yönetme
likleri hazırlamak; hazırlanmış olanları veya değişiklik 
tekliflerini incelemek, görüş bildirmek, 

c) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerin uygulanma
sından doğan aksaklıkları memleket faydasına ve or
mancılık tekniğine uygun hale getirmek ve anlaşmaz
lıkları gidermek üzere incelemelerde bulunmak, görüş 
bildirmek. 

d) Ormancılık konularında hazırlanmış teknik,, 
idarî, ve malî kapsamlı plan, program ve projeleri in
celemek, görüş bildirmek. 

e) Genel müdür tarafından verilecek benzeri gö
revleri yapmak.» 

Şeklinde, 15 inci maddeden sonra yeni bir madde 
eklenmesini ve müteakip madde numaralarının buna 
göre değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

M< Hayri Osmanlıoğlu Yılmaz Demir 
Gaziantep Biledik 

Mehmet Kemal Gokçora Salim Erel 
IBursa Konya 

Coşkun Bayram Abdullah Çakırefe 
Adana Manisa 

llhsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — Efendim, 15 inci maddeden sonra 
yeni bir 16 ncı madde eklenmesine ait olan önergeyi 
dinlediniz. 

Sayın Komisyon, önergeye katılıyor musunuz? 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET AUTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, 15 inci madde kabul edilmediğine göre, 
yeni 16 ncı maddeye gerek kalmamıştır. Katılmı
yoruz. 

IBAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERIİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz ©fendim. 
BAŞKAN — Önerge sahipleri konuşmak istiyorlar 

mı efendim? îstemıiyorlar. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
16 ncı maddeyi dkutuyıoruım : 
TaMş Kurulu Başkanlığı 
MADDE 16. — Teftiş Kurulu, Genel Müdürün 

emri veya onayı üzerine Genel Müdür adına aşağı
daki görevleri yapar. 

Genel Müdürlük merkez ve taşra kuruluşlarının 
Iher türlü faaliyet ve işlemleri ile ilgili olarak; 

a) Tetkik, teftiş ve soruşturma yapmak, 
(b) Kontrol ve demetlemıe işlerini yapmak, 
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c) Genel Müdürlüğün almaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ça
lışmasını temin etaıdk amacıyla gerekli teklifleri ha
zırlamak ve Genel Müdüre sunmak. 

jBAŞKAN — 16 ncı madde üzerimde söz isteyen?.. 
Yok. 

,1<6 nıcı malddeyıi oylarınıza 'sunuyorum : KahuT 
edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 

17. nıci maddeyi okutuyorum : 
Araştırıma Planlama ve Koordinasyon Dairesi Baş

kanlığı 

(MADDE 17. — Araştırma Planlama ve Koordi
nasyon Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğe Hükümet programı, kalkın
ma planlan, yıllık programlar, Balkanlar Kurulu ka
rartan ve millî güvenlik siyaseti çerçevesinde verilen 
emir ve görevlerin yerine getirilmesi için çalışma 
esaslarını tespilt etmek, bu esaslara uygun olarak Ge
nel Müdürlüğün anahizmet politikasının ve planları
mın hazırlanmasına yardımcı olmak, 

Ib) Özün vadeli planlarla, kalkınma plajlarında 
ve yıllık programlarda öncelikle yer alması gerekli gö
rülen hizmet ve tedbirlerin ve bunlarla ilgili temel po
litikaların ilmî araştırma esaslarınla göre tespitini sağ
lamak, 

c) Hizmet ve faaliyetlerin ekonomlik ve etkin bir 
şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme 
gibi mevcut .kaymakların en uygun ve verimli bir şe
kilde kullanılrnaisını sağlamak üzere Genel Müdürlük 
Ibülçesîhi plan ve program esaslarına göre hazırla
mak ve uygulamasını takip etmek, 

d) Genel Müldürlük yıllık çalışma programlarını 
hazırlamak, Genel Müldürlük hizmetleriyle ilgili gerek
li ista/tiisitikleri toplamak ve değerlendirmek, 

e) Kalkınma plan ve programları ile genel mü
dürlük yıllık çalıışma programlarınım uygulanmaları 
sıraisında genel müdürlük teşkilatında ortaya çıkan 
Çözümlenmesi gereken gölükleri, aksaklıkları ve tıka
nıklıkları bakanlık ve bafcanlıklararası seviyede gideri
ci tedbirleri tesp'i't ederek makama sunımak, orgamıizas-
yon ve metot hizmetlerini yürütmek, 

If) Planlama ve koordinasyon konularında veri
len diğer görevleri yerine getirmek, yıllık çalışma 
(programlarının yütfütfülmesimi takip etmek, 

g) Kanun, tüzük ve yönetmelik tasarıları ile ka
nun teklifleri hakkında genel müdürlük görüşünün 
tespitine yardımcı olmak, 

— 44 

Ih) Genel Müdürlüğün tarihçesini hazırlaimak, 
i) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevlerî 

yapmak. 
BAŞKAN — 17 nci madde üzerimde söz isteyen?.. 

Ytok, 
,17 nıci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kalbul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
(1(8 inci maddeyi okuıtuyorum : 
Hukuk Müşavirliği 
ıMADDE 18. — Hukuk Müşavirliğimin görevleri 

>şunlardır ı / 

a) Genel Müdürlük merkez teşkilatınca düzenle
nen sözleşme ve şartname taslaklarını incelemek ve 
bunların kanun ve hukuka uygunlukları ile uygula
madan doğan anlaşmazlıkların sonuçlarını tespit et-
melk, 

ib) Genel Müdürlük merkez ve taşra teşkilatını ve 
2873 sayılı Millî Parklar Kanununun 17 nıci maddesi 
ile kurulan fonu ilgilendiren dava ve icra işlerini her 
derecede takip ve sonuçlandırmak, kayıitlannı tut
mak, 

c) Genel Müldürlük memurları hakkında d'üzen-
leriip gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını 
inceleyerek mevzuat gereği kovuşturmalarla ilgili iş
lemleri yapmak, 

d) Genel Müdürlük görüşü istenen veya Genel 
Müdürlükçe hazırlanan kamun, tüzük ve yönetmelik 
taslakları ile diğer iş ve işlemler hakkında hukukî 
yönden görüş bildirmek, 

e) Genel Mlüdürlük taşra teşkilatındaki dava ve 
icra takip işlerini merkezden veya yerinde denetle-
rnıek,' 

ıf) Genel Müdürlükçe gerekli görüldüğünde ilgili 
merkez teşkilatının görüşlerini de alarak ihbarname, 
ihtarname düzenlemek veya bunlara karşı cevap ha
zırlamak, 

|g) Adlî ve Jdarî davalarda ve her türlü icra takip
lerinde gerekli bilgileri hazırlamak, adlî ve idarî da
valarla, icra takiplerinde mahkemeler, hakemler, icra 
dairelerinde, dava ve icra işleriyle ilgili sair merciler 
nezdinde Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

Ih) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak, 

BAŞKAN — 18 inci madde üzerinde söz- iste
yen?,. Yiok. 

18 inci malddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kalbul ermeyenler... Kalbul edilmiştir* 

ıl9 uncu maddeyi okutuyorum! : 
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İDÖRDÜNCÜ BOLÜM 
Yardumcı Birimler 

MADDE 19. '— Genel Müdürlük merkez teşkila-
tmdaki yıardıancı birimler şunlardır : 

a) Personel Dairesi Bakanlığı, 
b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
c) Eğitim Dairesi Başkanlığı, 
id) ıSayunmıa Uzmanlığı. 
IBAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
19 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaıbul 

edenler... Kalbul etaeyenler... Madde kalbul edilmiş-
. itin 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Personel Dairesi Başkanlığı 

MADDE 20. — Personel Daireli Başkanlığının gö
revleri şunlardır : 

a) Genel Müdürlüğün inısangücü planlaması ve 
personel politikasıyla ilgili çalışmaları yapmak, per-

. sonel sisteminin geliştirilmesiyle ilgili tekliflerde bulun-
tnak; 

b) Genel Müdürlük personelindin atama, özlük, 
%meklilk ve sağlık işleriyle ilgili işleri yapmak, 

c) Genel Müdürlüğe bağlı işyerlerinde işveren -
>işçi lîşkiterinin mevzuat ve yürürlükteki toplu iş söz
leşmelerinde belirtilen esaslarla ilgili olarak Bakanlık 
Personel Genel Müdürlüğünce yürütülecek çalışma
larda gerekli koordinasyon ve işbirliğini sağlamak, 

id) Genel Müdürlükçe verilecek 'benzeri görevleri 
yapmak. 

IBAıŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

IBAIŞKAN — Başka soru sormak isteyen?,. Yok. 
[Buyurun efendim. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, Or

man Genel Müdürlüğüne bağlı olan tamirhanelerdeki 
işçilerin, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğüne gitme
leri nddeniîyle, sendikal maddî ve manevî faydalardan 

. maalesef Köy Hizmöfleri Genel Müdürlüğünde yarar-
lanaımaım'a'ktadırlar. 

Soru 1. Orman Genel Müdürlüğünün işçileri, 
bugün, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğündeki hiz-
melfclerkıden dolayı, aktarmalarından dolayı mağdur
durlar. Bu konuda sayın bakanımız ne gilbi önlemler 
almıştır? 

Soru 2, Personel Dairesi Başkanlığının görevle
rinin 1 inci maddesini bir kez dajha yineliyorum : «Ge

nel Müdürlüğün inşanıgücü planlaması ve personel po
litikasıyla iDgili çalışmaları yapmak, personel sistemi^ 
nin gellişti«mıesiyle ilıgili tekliflerde bulunmak* diyor. 

ISatyın Başkan, bu konuyu sayın bakana şöyle aça
rak sormak istiyorum : Sayın bakanım gensoruda de
di ki, «Personel mağdur olmadı, yani suiniyet olma
dı.» Sayın balkanımıza şu 3 ismi örnek isim olarak 
vereceğim, doğru olup olmadıklarını yanıltlamaısraı is-
ıteyeceğim : . 

1 incisi; Bolu Orman Bölge Müdürü, Personel Dai
resi tarafından mı teklif edilerek atanmıştır? Soruyu 
bîr kez daha açıyorum : Bu şahsın, Ceza Kanununun 
163 üncü maiddesîne göre 5 ay hapiste yaitftığı söylen^ 
yor. 

Aynı konudaki 2 nci sorum; Bolu Orman Başmü
dürlüğümde MlüfeBtüş Atan Kaıya'nın Kastamonu'ya 
ısürülmesi, yine Personel Dairesi tarafından hazırlanıp, 
Genel Miüdür tarafımdan mı onaylanldı, yoksa yukarı
dan bir emrivaki ile mü tayın edildi? 

Aynı konudaki 3 üncü sorum : Yine bir milletve
kilinin bacanağı Antalya Bölge Başmüdür Muavini, 
Çorumlda bir böllge şefliğine düz mühendis olarak 
atandı. Sonra, bacanağı milelfcvekili oiüuğu için, Es
kişehir'e yine düz mühendis olarak atandı. 

(Bu altaimalar, gerçekten müfettiş raporuna bağlı 
olarak rnı yapılıyor, yoksa yukarıdan emrivaki ata-. 
malıarla mı yapılıyor? Bunları öğrenmek iliyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Saym Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil-
leitlvekilleri; daha önce orman tamirhanelerinde çalı
şan işçilerimizle, Köy Hizmetleri Teşkilatında çalışan
lar bir araya geldikleri için, şüphesiz ki, bunların top
lu sözleşme haklarında yeni bir düzenlemeye gidildi
ğimden paralellik sağlanmaktadır. Bu da, zannediyo
rum belirli bir vade içersinde, herhangi bir şekilde 
inşallah, işçilerimizin haklarına halel gelmesini önle-
yedelkltir; zaten 'hu bizim görevimizdir. 

(2 nci husus olarak : Şimdi, burada Sayın Demir 
»bazı isimler zikrettiler; bu arkadaşları ben burada, 
Ibakan olarak, teker teker bilemem; bunların dosya
larına bakarım ve gerektiği takdirde kendisine o ko
nuda bilgi arz ederim. Fakat burada şunu yüce he
yetinize bilhassa ifade etmek istiyorum; Bizim, genel 
olarak, personel politikasında herhangi bir şekilde ta
rafgir hareket etmemiz, personel politikasını şu veya 
Ibu tarafa yönlendirmemiz de mümkün değildir. 
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Arz ederim efendim. 
- İBASKAN •— TeşdkOcUr 
İEfenldlm, 20 ncı maıdlde üzerimdeki görüşmeler bît-

ımişltli.r< 
120 nci maddeyd aylarınıza sunuyoruım : Kaibul 

edenler... Kaibul etmeyenler... 20 nci madde kabul 
«JdÜteigtir. 

(21 inici maddeyi dkMtuyiorunı : 
İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı 
(MADDE 21". —̂ İdarî ve Malî tşler Dairesi Bas-

Ikaınlığının görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlük içini gerekli araç, gereç ve 

malzem'erim temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, 
Ib) İhtiyaç duyulan b'ina ve arazinin kiralanma, 

ısaltın alma işlemlerimi yüıütmek, 
c) Genel Müdürlüğün malî işlerle ilgili hizmet

lerimi yürütmek, 
İd) Temizlik, aydınlatma, ısıltaıa, bakılm, onarım 

ve tabıma hizmetlerini yaipmalk, 
e) |Sösyal teisiislerin kurulması ve yönetimi ile il

gili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, 

(f) Genel Müdürlük personellinin ve ailelerinin sağ
lık hizmetlerinden faydalanmalarını sağlamak, 

|g) Genel evralk ve arşiv hizmet ve faaliyetlerini 
düzenlemek ve yürütmek, 

Ih) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yiapmalk. 

/BAŞKAN — 21 imdi maldldb üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Soru slormak istî  
yorum Sayın Balkan. 

(BAŞKAN — Buyurtun efendim. 

YIUMAZ DEMÎR (Bilecik) — Efendim," öncelik
le şunu belirltimek İşitiyorum : Sayın Balkanı iki ya-
ısama yılı tanımam medeniyle çok mutluyum; fakat 
allt kademedeki bazı olguları ve baltaları kendilerine 
iletftüğJm zaman, ne denli üzerine gittiğine bir örnek 
dana vereceğim; çünkü içimde yaışaldıim. 

Orman Gemel Müdürlüğünün, Gemlik'te sosyal te
sisleri vardır,.. 

[TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan;, bu soru mu, 
yokisa yorum mu oluyor? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Soracağım efen-' 
diriL-

lOriman Genel Müdürlüğü personeli bu teslislerde 
kalamaz ve dışarıda kumlar üzerinde yaltarken, Biledik 
ANAP îl Yönetim Kurulundaki kişiler bu tesislerden 
(yararlandı mı? 

IBAŞKAN — Sayın Demir, bu sorduğunuz soru
nun şu maddeyle ilgisini Sana lütfen izah eder misi
niz? 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Okunan maddemin 
(e) bendinde, «Sosyal tas/islerin kurulması ve yöneti
mi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek» den
mektedir Sayın Başkan. Maddeye lütfen bir kez daha 
/bakınız, belki dikkatinizden kaçmış olabilir. 

IBAŞKAN — Evet efendim, buyurun. 

YILMAZ DEMÎR (Biledik) — Ben, sayın baka
nıma bu soruyu, oranın bir sösyia'l tesis ve Orman Ge
nel Müdürlüğü personellimin istiralhati için kurulmuş' 
bir tesis olduğunu görerek iletmek Medlita. 

Teşekkür ederim. 
(BAŞKAN — Ben teşekkür ederim. 
IBuıyurun Sayın Balkan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
•HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil-
lötivekilleri; Orman Genel Müdürlüğünün sosyal te
slislerinden, bu çaltının altımda olan milletvekilleri ar-
kaldaşılarımız dalh'il, imkân dalhilinde, kendi mevzuatı
nın gerektirdiği şekilde, çeşitli kişiler isltlifade etmek
tedirler. Şüphesiz ki, 'birindi öncelik kendi elemanla-
nmızın, kemdi menisuplarımiKindir; falkalt burada eğer 
ayrı bir prdb'lem varsa, bu maddeyle ilgisi yoklüur, ay
rı bir sulat olarak getirilir, onun cevabı da ayrıca ken
dilerine arz edilir efendim. 

Teşekkür ederim. 
IBAŞKAN — Teşekkür ederim, 
Efendim, 21 indi madde üzerimdeki görüşmeler ta-

mamlanmrşitır. • 
21 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
22 nci maddeyi dkuituıyoruim : 
(Eğitim Dairesi Başkanlığı 

MADDE 22. — Eğitim Dairesi Başflöaınlığının gö
revleri şunlaıdui : 

•a) Genel Müdürlük teşkilatının eğitini planını 
nazırlalmalk, belirli görevler için eleman yöt!i0rmek 
üzere hizmelt öncesi, hizmeıtte bulunan teknik ve di
ğer memurların hizmelt içi, işçilerin ise meslekî eği-
'İm, işlerimi yürütmek ve uıygulaımaısını takip etmek, 

(b) Her türlü yayın ve tanıttım faaliyetlerimin yü-
rüitülimesinıi, ormancılıkla ilgili konular üzerine yazıl
mış veya hazırlanmış fikir ve sanait eseriterinin, telif 
ve tercüme hakları ile sahipleri tarafından piyasaya 
arz edilmiş meslek i$i ve meslek dışı konulardaki 
'eserlerin incelenmesini, saltın alınmasını, kurum içi ve 
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Odamum dışı kuruluşlaflia İşb'irfiği ve bilgi alış • verişini 
sağlamak ve. gerekli işlemleri yürüfömıek» 

c) Genel Müdürlüğün ihtiyacı olan her türlü ge
nelge, tebliğ, evrakı matöbuıa, nakliye tezkeresi, hari
ta, kitap, broştur ve benzerlerinin baıstmı ile bunlarla 
ilIgi'H fioto lalboratuıvar çalışmalarını yürütmek, 

|d) (Genel Müdürlük hiameıüeri ile ilgili her türlü 
tercüme işlerimi yapmak ve yaptırmak, 

e) Genel Müdürlükçe verilecek benzeri görevleri 
yapmak, 

BAŞKIAN— 22 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok, 

212 ndi maddeyi oylarınıza sumııyorüm : Kalbul 
etienler... Kabul etmeyenler... Maldlde fcalbu! edilm'iş-

23 üncü mıadldeyi okutuyorum : 
jSalvummia Uzmanlığı 
IMADDE 23. — Savuntma Uzmanlığı özel Kanu-

nıunlda ve diğer kamunlarlda gösiterfilen görevleri yapar. 
IBAŞKAN — 23 üncü maldde üzerinde slöz iste

yen?.,. Yok. 
123 ündü maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... K'aıbul ed'ilmdişitir. 

24 üncü maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

MADDE 24. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı; 
ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniğinin gereği 
olarak bölge seviyesinde kurulacak Orman Bölge 
Müdürlükleri ile müdürlükler ve şefliklerden teşekkül 
eder. 

BAŞKAN.— Madde üzerinde söz isteyen var mı? 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına mı, yoksa şahsınız adı
na mı efendim? 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Grup adına. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HP GRUBU ADINA M. HAYRI OSMANLIOĞ

LU (Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; 24 üncü madde bence, Orman Genel Müdürlüğü 
Teşkilatının temel maddesidir; çünkü, tüm taşra teş
kilatlarının ne şekilde işleyeceğini formüle etmekte
dir. 

Bu maddeye dikkat edersek, bu madde, ormancı
lık sektörünü sadece ormancılık işletmeciliği bazına 
oturtmaktadır. Ormancılık hizmetleri, sadece orman 

işletmeciliği değildir, özellikle Türkiye'de orman sek
törünün yapmak zorunda olduğu ağaçlandırma hiz
metleri vardır, erozyonla mücadele hizmetleri var
dır, mera ıslah hizmetleri vardır, araştırma hizmetleri 
vardır ve ormancıların bir zamanlar genel müdülük 
seviyesine çıkardıkları orman - köy ilişkileri hizmet
leri vardır; Bütün bu hizmetlerin Türkiye çapında, 
ağyarını mani, efradını cami bir şekilde yapılmasını 
bu maddeyle formüle etmekte büyük yarar vardır. 
Eğer bunu yapmayacak olursak, Orman Genel Mü
dürlüğü Teşkilatını, 1937'lerden 1950'ye gelinceye ka
dar olduğu gibi, sadece orman işletmeciliği bazına 
oturtmuş oluruz. 

Bunun sonucu ne olacaktır? Bunun sonucu, bugün 
Türkiye'de 20,1 milyon hektarlık orman sahasından, 
12 milyon hektarlık ağaçlandırma sahasını gereği gibi 
ve gerektiği hızda ağaçlandırma olanaklarını elde 
edemeyeceğiz ve bu sahalar, orman ağaçlarının sey
rek olması, arazinin çok meyilli olması nedenleriyle 
çok şiddetli erozyonla hasta olduğundan, asırların 
büyük olgularıyla teşekkül etmiş olan toprak denen 
o kıymetli varlığın, yağış sularıyla denizlere gitmesi
ne göz yummuş olacağız. Bir zaman gelecek ki, bu 
yerleri ağaçlandırmak isteyecek olsak dahi ağaçlan
dırma olanakları kalmayacak; çünkü toprak kaybe
dilmiş, alttan ana kaya çıkmış olacaktır. 

İşte, bu nedenle, bu madde üzerinde titizlikle du
rulmasında ve maddenin, ormancılık sektörünün tün» 
hizmet dallarında görev yapılabilecek bir halde for
müle edilmesinde yarar görüyorum. 

Buna neden görmemizin sebeplerini grubum adı
na kanun tasarısının tümü üzerinde yaptığım görüş
me ile uzun boylu arz ve izah etmek istemiştim. Şim
di oradan bir iki noktayı hatırlatmakta yarar görü
yorum. 

Biliyorsunuz, Türkiye, orman bakımından fakir 
bir memlekettir ve Türkiye'de zengin, verimli orman
ların yetişmesi, gerek iklim, gerek morfolojik yapı, 
gerekse coğrafî konum ve yağışların aylara eşit ola
rak dağılmamış olması nedeniyle çok zordur; onun 
için de, Türkiye'de ormanları korumak son derece 
önemlidir. 

Ormanları koruyabilmek için, bugüne kadar ya
pılan bunca çabaya rağmen, ormanlarımızı koruma
yı tam ve kâmil anlamda başarmış da değiliz. Eğer 
bu maddeyi bu şekliyle kabul edecek plursak, o za
man ormancılık hizmetlerini sadece orman işletme
ciliği bazına oturtmuş oluruz ve 1937'den 1950'lere 
gelinceye kadar ormancılık hizmetleri nasıl yürütül-
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müşse, yani ağaçlandırmaya ve diğer ormancılık hiz
met birimlerine gereği kadar eğilinmediği için, sade
ce ormancılık faaliyetlerini, ormanları kesip satmak 
şeklinde düşünmek gibi, özellikle Türkiye'miz açısın
dan sakıncalı bir baza oturtmuş olacağız. 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, bir dakika efen
dim... 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üze
redir. 24 üncü maddenin görüşülmesinin tamamlan
masına kadar sürenin uzatılmasını oylarınıza sunuyo
rum. Sürenin uzatılmasını kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun devam edin efendim. 

M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamla) — İş
te, bu nedenle biz, 24 üncü maddenin temelinde, ya
pısında, ağaçlandırma hizmetlerine, erozyon hizmet
lerine ve mera ıslahına imkân verebilecek yeni bir 
tedvin şeklinin getirilmesinden yanayız ve onu for
müle ettik; Yüce Meclise bir önerge ile arz etmiş bu
lunuyoruz. Eğer bu önerge kabul edilecek olursa, 
Orman Genel Müdürlüğü, sadece işletmecilik bazında 
değil, ağaçlandırma ve diğer konularda da hizmet ve
recek bir teşkilat yapısına, bir taşra teşkilatına ka
vuşmuş olacaktır. 

Bu vesile ile hepinize saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Osmanlıoğlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Efendim, sorular kısa ve net olsun 

lütfen. 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, kısa bir maruzat
ta bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, hükümet söz istiyor; mü
saade ederseniz önce kendilerine söz verelim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; bu maddenin, ormancılığın sadece ke
sim işlerinin düzenlendiği ve o anlamdaki bir işletme
cilik esasına dayandığı şeklindeki görüşe, maalesef, 
hükümet olarak katılamıyorum. Şöyle ki : Bu madde 
dikkatli okunduğu takdirde, şu ifade vardır : «Ge
nel müdürlük taşra teşkilatı, ormancılık hizmetlerinin 
özelliği ve tekniğinin gereği olarak, bölge seviyesinde 
kurulacak orman bölge müdürlükleri ile müdürlükler 
ve şefliklerden teşekkül eder.» Burada, «işletmecilik» 
tabiri dahi geçmemiştir. Ayrıca, bu maddeyi, bir son-
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raki madde olan taşra teşkilatının kuruluşuna dair 
madde ile de birlikte mütalaa etmek gerekir. 

Bu şekilde meseleye baktığımızda, sayın önerge 
sahibinin bahsettiği gibi, ormancılığın sadece ke
sime dayalı bir işletme esasına göre oturtulmadığı, 
ağaçlandırma, erozyon kontrolü gibi bütün o mese
leleri de içine alacak tarzda bir teşkilatlanma mode
line imkân verdiğini burada huzurunuzda ifade et
mek istiyorum. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Başka söz isteyen?.. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Efendim, sayın bakana soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, önce soru sormak isteyen

leri tespit edelim. 
Sayın Salih Alcan, Sayın Osmanlıoğlu. 
Başka soru sormak isteyen var mı? Yok. 
Buyurun Sayın Alcan; efendim, soruyu kısa ve net 

rica edeyim. 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 

orman muhafaza memurlarının korumada kullandık
ları motosikletlerin benzin ve yağ ücretleri veriliyor 
mu; verilmiyorsa: vermeyi düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, zaten orman mu
hafaza memurlarına devletle ilgili olarak yaptıkları 
işler için resmî araç tahsis edilmektedir. Ayrıca, mo
tosiklet ve bunun gibi malzemenin alınmasında ken
dilerine yardımcı olunmaktadır; fakat, tabiatıyla bu
nun kullanılmasında, büyük çapta kendi özel ihtiyaç
ları meselesi de olabilir. Bu bakımdan kendilerine ya
kıt yardımı yapılmamaktadır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Osmanlıoğlu. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 
Sayın Başkan, taşra teşkilatıyla ilgili 24 üncü madde 
şu şekilde düzenlenmiştir : «Genel Müdürlük taşra 
teşkilatı; ormancılık hizmetlerinin özelliği ve tekni
ğinin gereği olarak bölge seviyesinde kurulacak orman 
bölge müdürlükleri...» 

Benim üzerinde durduğum husus, orman bölge 
müdürlükleridir. Burada, ağaçlandırmayı, erozyonu 
veyahut da mera ıslahını ilgilendiren veyahut da or
man - köy hizmetlerini ilgilendiren, bir diğer söyle
yişle, araştırma bölge müdürlüklerini ilgilendiren bir 
husus yoktur. İşte, maddenin işletmecilik bazına otur
tulduğu iddiamız buradan kaynaklanmaktadır ve bu-

48 -
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na bağlı olarak da, «müdürlükler ve şefliklerden te
şekkül eder» denilmektedir. 

Türkiye ormancılığında 1937'den 1950'lere gelin
ceye kadar saha yetki sistemi uygulanmakta ve işlet
meler bazında, bölge şeflikleri bâzında hizmet veril
mekteydi. Bundan sonraki gelişmeler orman başmü
dürlüklerinin kurulmasına neden olmuş ve burada, 
ağaçlandırma ve ormancılığın diğer hizmetleri de dev
reye girmişti. 

Şimdi sayın bakandan soruyorum : Bu maddey
le, teşkilatlanmada, ağaçlandırma grup müdürlükleri 
kurulacak mıdır? Ağaçlandırma mühendisliklerine 
imkân tanınacak mıdır ve Or - Köy müdürlüklerine 
imkân verilecek midir? Araştırmanın burada yeri ne 
olacaktır? Türkiye'de, merkezde bir Ormancılık Araş
tırma Enstitüsü vardır; bu enstitüye bağlı olarak da, 
bölgesel araştırma müdürlükleri vardır; bunlar aynı 
statü içerisinde çalışmaya devam edecekler midir? Bu 
hususlara açıklık getirmelerini rica ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan, 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekiilerıi; tabiatıyla, bu getirilen sistemde, böl
gedeki çalışmalar bir bütün olarak ele alınmıştır; 
Sayın Osmanlıoğlu'nun bahsettiği hususlar, bu böl
ge müdürlüğünün çatısı altında birimler olarak teş
kilatlanacaktır. 

Diğer taraftan, Or - Köyle ilgili maruzatımızı ifade 
ettik» O, -ayri bir teşkilatlanma -modeli içerisinde dü
şünüldüğü için, bu sistem içerisinde yoktur. 

Bir diğer husus: Yine, teşkilatlanmanın tabiî bir 
gereği olarak, genel müdürlük, uygun gördüğü hiz
metleri, araştırma bazında olsun, diğer bazda olsun, 
direkt olarak merkeze bağlayabilir veya bölge mü
dürlükleri bazında yönetebilir. Bu da, hizmetin duru
muna, büyüklüğüne ve önemin© göre değişecektir. 

Arz edenim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Bakan. 
Efendim, madde üzerinde bir önerge var; oku

tuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanına 

Görüşmekte olduğumuz 353 sıra sayılı Orman Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka

nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısı 

Taşra Teşkilatı 
Madde 24. — Genel müdürlük taşra teşkilatı; or

mancılık hizmetlerinin özelliği ve tekniği, gereği ola
rak Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne 
bağlı bölgesel araştırma müdürlükleri ile bölge-.: se
viyesinde kurulacak .ağaçlandırma ve orman bölge 
müdürlükleri, müdürlükler ve şeflikler ile mühendis
liklerden teşekkül eder. 

Bu görev yerlerine atanmada meslekî eğitim şarü 
aranır. 

Diye düzenlenmesini arz ve teklif ederiz. 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Coşkun Bayram 
Adana 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

Salim Erel 
Konya 

Abdullah Çakırefe 
Manisa 

thsan Gürbüz 
Hatay 

Gerekçe: 1950*den bu yana ormancılık konusun
da araştırma hizmeti veren Ormancılık Araştırma 
Enstitüsü yurt sathına yayılmış bölgesel araştırma mü
dürlükleri ile yürütülmektedir. Mevcut statüyü aynen 
muhafaza etmekte büyük yararlar vardır. Yeni şekli 
ile araştırma hizmetinin orman teşkilatlanrnası için
deki yeri belli edilmiştir. 

Ormancılık tekniği ve gerekleri nedeni taşra teş
kilatında mesleğin temelini oluşturacak Ve hizmeti yü
rütecek görev yerlerinde ormancılık tekniğine vakıf 
elemanlar istihdamı! doğaldır. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efendim? 
TARIM ORMAN VE KÖYtŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılmıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERl BAKANI. 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — önerge sahibi konuşmak istiyor mu? 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — 

Efendim, kısaca yerimden arz etmek istiyorum. 
BAŞKAN — Tamam efendim, buyurunuz. 
M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Gaziantep) — Sa

yın bakan, ormancılığıntümhizmetlerim bu teşkilat
lanma içerisinde bölge bazında yürütecekleriıiı" ve 
burada ağaçlandırmaya da, bölge içerisinde ağaçlan-
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dtfma grup müdürlükleri ve diğer hizmet daHarını 
kurmak suretiyle yer veroo«yerini söylediler; benim 
de istediğim buydu. 

Tefekkür ederim. 
BA§KA^— Be» d& teşekkür ©derim. 
Efendim, önergeye komisyon ve hükümet katıl-

Önergeyi oyl«*Hi«ca sunuyorum: Kabul edenler... 
'lUtat* etmeyenler... Öne*g* kabul edümemişitir. 

24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabuâ adümiştir. 

Efendim, çalışma süremiz 'bitaişjtir. 

Gündemdeki konutert, sıra» ile görüşmek için, 31 
Ekim 1985 Perşembe günü /saat ISsGOlte topiaoraak 
üzere birlerimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 19.10 

V I — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

B) KAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1: —EdirneMilletvekili Ttfrkân Turgut Ankara 

m, ülkemi&femevcut tüm fonlarda toplanan fon kay

nak miktarlarımı ilişkin- sorusu ve- Devlet* Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı famet Kaya Etd&n'imyml* ce
vabı (7(607) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki «ocuterımım' Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tamundan jazılı ola
rak cavaplandurılmaeı için gereğini »aylılarımla arz ede rim. 

Titekân Inrgut A«toa 
Edirne 

Sora 1. 1.1.1970 tarihinde mevcut olan ve daha sonra yeniden kurulan bütün fonlarda, 1.1.1970 -
30.6.1985 tarihleri arasında, yıllar itibariyle toplanan fon kaynak tutarı, her fon için aşağıdaki cetvele, göre 
ayrı ayrı nedir? 

Fonun 
adi Yıllar 

Bu fona bütçe ve 
YiM; fon Hazineden 

kaynak aktarılan 
birikimi tutar 

Buı fondan 
bütçe ve 
Hazineye 

aktarılan tutar 

Bu fona diğer 
fonlardan 
aktardan 

tutar 

Bu fondan- diğer 
fonlara 

aktaııiaa 
tutar 

DevJe^BakanJjğî 
Balkan-YaRİHBcıife 25>. HQt>,fcâ85» 

,yaznw^, ; . 
üjgj d * . k»yıüı yazmız ekinde- gönderilen Edirne 

Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, ülke
mizde mevcut tünı fonlarda toplanan fon kaynak mik

tarlarına ilişkin yazalı soru- öaer.geefc cevabıiüsflete 
sunulmaktadır. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Kaya Erdem. 

Devlet Bâkani: ve 
Başbakan' Yardımcısı 

Edime Miitefcvefcili T%kâ&, ya-
zıhı soru önergesi cevabıdır: 

Ülkemizde mevcut fonlarla ilgili olarak sorunuz
da istenilen bilgileri ihtiva eden cetveller ilişiktedir. 
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Yıilık fon 

Adı Yılar 

X Sdektif Kredi Fonu 1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 

. T98T 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

XX Petrol Aramaları Fonu 1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

İhracatı Teşvik Fonu 

Deprem Fonu 1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

birikümi 

1.060.767,73 
26>524;898,10 

5.135.083,21 
82.177.058,27 

258.439.710,20 
447.500.921,73 

1.802.385.959,79 
904.640.338,88 
305.141.019,54 
730.414.694,— 
724.582.848,01 
42.449.040,60 

1.563.893,02 
3.646,28 

35.016.884.643,52 
1.155.102,42 

297.799.819,39 
1.460.430.605,40 
3.623.523.134,66 
7.48O.0O6.395,— 

10.373.304.900,65 
5.009.989.828,59 

652.465.855,— 
2.431.562.877,50 
1.705.000.000,— 
3.996.077.197,— 

411.581.612,83 
667.435.732,40 
853.606.268,43 
300.000.000 — 
685.000.000 — 

1.684.010.000,— 
896.509.972,— 

1.915.741.858,— 
1.751.693.307,— 
1.786.247.529 — 
1.834.407.941,— 
1.521.684.942,— 
1.454.115.246,— 

Bu fona »biHçe 
ve H«aİB»d*n 

afctarüan 
Diğer fonlardan 

aktarılan 
Diğer fonlara 

afetanlan 

415.000.000,-
1.718.500.000,-

871.468.000,-
.250.000.000,-

35.OOO.00O.OÛÖ,— 

336&5ıt0,79 
525.714.144,06 
690.911.500,— 169.096;83ü,5f 

35.000.000.000,— 

1.008.8©®.©©©;— 

7.000.000.000,— 

554.479.806,— 



Fonun Adı 

X Uluslararası Tarımsal 
Kalkınma Fonu (İFAD) 

Destekleme ve Fiyat 
IsfJkrar Fonu 

'-
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Yıllar 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

3Ö.6.1985 

1980 
1981' 
,1982 
1983 
1984 

30.6.1985 
Para ve KredÜ Kurulunun 97 Sayılı 
Tebliği Gereğince AET Çıkışlı Mal
larla İlgili Olarak İthalatçılardan 
Alınan % 5 oranındaki Fon Hesabı 

XX tatikrar Fonu 

1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

10.6.1985 

Yıllık fon 
kaynak 
'biriıfcimi 

2.000.000,— 
^~»^~* 

- ~ ~ " , " • • " 

21.078.000,— 
" • • " * » * * " — 

—** *~~~* 

35.233.396.832,13 
75.011.615.846,99 
90.353.552.685,20 
126.520.728.691,03 
176.233.021.766,63 
136.427.813.011,99 

885.335.643,59 
3.929.713.028,52 
4.094.847.250.08 
2.629.778.328,30 

34.152.778,65 
25.630.520,22 
58.479.658,— 
12.657.239,73 

241.185,— 
407.438,— 

1.102.000,40 
68,509.653,— 
71.259.210,— 
6.078.000 — 
7.015.000,— 

537.134,— 
203.096.754,— 

2.428.676,— 

30 . 1 0 i 1985 

Bu fona »bütçe 
ve Hazmeden 

aktarılan 

2.000.000,-

Ö i l 

Diğer fonlardan 
aktarılan 

9.000.000.000i— 
41.137.014.729,58 
51.835.000.000,— 
59.208.934.037,— 
42.400.000.000 — 
30.750.000.000,— 

Diğer fonlara 
aktarılan 

4.483.000.000,— 
6.200.000.000,— 
4.350.000.000 — 

8.000.000.000 — 

157.000.000 — 
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Fonun Adı Yıllar 

X 7/13938 S.K. «er. Tarımsal 
Girdilerin Ftnansmıanı Fonu 1979 

1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 
Türfciye Çiâieîito''MüstahsiLlteri 
Birliği tÇimento Fonu) 

30.6. 
XX Bankalar Risk Fonu 

30.6. 

1981 
1982 
İ983 
1984 
1985 
1979 
1980 
1981' 
1582 
1983 
1984 
1985 

XX Döviz" Risk Fonu 

Petrol Arama ve Petrolle 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu 1974 

1975 
> 1976 

"'"'•' 1977 
1978 
1979 
1980 
1981! 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

YıMc fon 
Vka r̂naik: 
biıştkpni : 

400.262.578,83 
314.384.077,01 

877.427.512,47 
1 500.314.730,08 
1.830.315.314,86 
4.738.965.310,83 

878.324.993,69 
1.008.656.605,21 

728.549.442,49 
322.174.899,31 
480.209.446,62 
672.229.725,47 

1.254.510.345,70 

1983 
1984 

30.6.1985 
X Tarımsal Ürünlerin İhracatının 
Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının Jbu 
amaçla düzenlenmesıi Fonu 1981 

1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

% 5.307, 
$ 450, 

143.991, 
14.670 

621.029, 

1.648.171. 
1.974.117, 
1.302.324, 
1.527.238, 
4.392.479. 
8.815.213, 

20.360.203, 
42.515.316, 
50.729.660, 
57.441.610, 
61.618.859, 
25.052.722, 

722,l89 
266,80 

,381,83 
,000,— 
,917,18 

149,43 
,333,03 
,964,69 
,081,23 
760,61 
,781,11 
860,75 
147,97 
,662,84 
312,95 
,998,88 
550,90 

Bu fonat'bü'ise 
ve Hazineden 

aktar jlas 
Düğer fonlardan 

aktarılan 
Diğer fonlara 

aktarılan 

1.000.000.000,-^ 

1.131.450.000.-

$5.000.000,-
(TL.) 1.131.450.000,-

554.479.806,— 

7.000.000.000,-
40,620.000.000,-
50.395.O0O.O0O,-
59.208.934.037,-
42.400.000.000,-
30.750.000.000,-
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Ftomıo-Adı 

XX Hyat Düzenleme v« 
Destekleme Fonu 

Ytter 

1974 
1975 
1976 
1977 
1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

30.6.1985 

Yfflk4en 

UİMİhUltmli 
' u n l U R p •• 

66.713.565,04 
93.980.363,811 
57.865.586,09 
55.125.810,98 

841.901.522,34 
658.539.455,76 
862.128.2119,31 
494.020.425,45 
395.562.246,65 

1.412.365.887,— 
19.049.379,— 
4X190.957,— 

41 Sayılı Bara ve Kredi 
Kurulu Tebliği Uyaruu* 
Destöeklem» ve Fiyat istik
rar Fonuma Yapılacak öde
meler Hesabı 1983 

1984 
30.6.1985 

Toplu Konut Fonu 1984 
30.6.1985 

Raımu Ortaklığı Fonu 1984 
3U6.1985 

Geliştirme ve. Destekleme 
Fonu 

30.6. 
Dış Krediler Kur Farkı Fonu 

30.6. 
Akaryakıt Tüketim Fonu 30.6, 
Faiz Farkı ladesi Fonu 

1984 
1985 
1984 
1985 
1985 
H978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 

2.200.000.000,— 
6.200.000.000,— 
3.250.000.000,— 

75.547.440.996,73 
85.845.697.847,61 
io.ooaooo.ooo,— 
6i:98ö;228.638;84 

1.898.577.539,60 
30.687.747.783,24 

800920.336,81 
5.392.819.999,0i 

22.154.080.482,— 
1.819.455.785,86 
5.815.412.988,76 

M.448.243.473,89 
37.295.364.512,59 
43.589.060.876,03 
51.548.877.221,86 
90.234.567.121,73 

Bu iewari%ö*çe 
ve Hazmeden Diğer fonîardan 

akttnka aklardan 

1.28İJ0OO.O0O,— 

2.2ÖMOO.OOO,-
6.208000.000,-
3.230800.000,-

10.000,000.000,— 

18.00ö!o00.000,— 

îoMmınmm 
1.4430132.945,49 

Diğej fonlara 
aiteterrian 

2DQQim00Q — 
50u.QOO.O0O>— 

1.283.000.000,— 
514.303,22 

1.898.577.539,60 
17.586.325,322.84 

8.800.000,— 
35.OÖ0.0ÖO.OOO,— 

— S 4 — 

http://io.ooaooo.ooo,�
http://50u.QOO.O0O%3e�
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Yıüric fon 

EoüMft Adt YjJte fckflÛBUi 

BnolhMıiırtiTi Tırfijpltoııij 811 
198& 2*&64âaî3< 

tdarî Giderleri Karşılama* 
£DOB» vm 

>m*<-

XX^KSteM"'î1âSrar Fiyat 
İstikrar Fonu 1980 

1 » 
198T 
1983 
1984 

30.6.1985 

3İ&6İ9.448,— 
L7îi06fîf)m5,78 

^.0».000 

8T.16S.4S8,r-
47.709.074^-

*! 
—•,-— 
—,r~ 

*"~*»t~*" 

&wm i9»ı ımmmo,r-
<ma, &öû,aûJ33j3 
1983 7.67MIfcM7£4 
1984 14.407.205.776.lk) 

30.6.1985 . 19:771.848.754^4 

SÜ*ü fanlara 

1.443.132.945,49 

— 5f — 

http://3ii.10.iMir
http://14.407.205.776.lk
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbântoğlu' | 
riun, memur ve işçi emeklilerine borç para verilme
sine ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm- 1 
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/655) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılaıramla. 
Hilmi Nalbântoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Emekli Sandığı tarafından memurlara 
borç para verildiğine göre, emekli memurlara neden 
verilmiyor? 

Soru 2. işçi emeklilerinin de kendi kurumların
dan borç alma olanakları var mı? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 24.10.1985 

Bakanlığı 
Bütçe ve Malî Kontrol 

Geneli Müdürlüğü I 
Sayı: Bümko-KY-16-

115619-195/24048 

Konu : Yazılı soru önergesi 
T. fi..M. M. Başkanliğına 

tlgi : Başbakanlığın 23.9.1985 gün.ye K. K. Gn. 
Md. 18/106-1035/05746 sayılı yazınız. 

Başbakanlığın, ilgi yazılan ekinde alınan ve Erzu
rum Milletvekili Hilmi Nalbântoğlu tarafından Sa
yın Başbakanımıza yöneltilen yazılı soru önergesine 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Her ne kadar soru önergesinde, emekli me
murlara neden borç para veritenediği sorulmakta ise 
de dul ye yetim aylığı alanları da bunun dışında tut
mak mümkün bulunmamaktadır. Bu nedenle, memur
lara olduğu gibi, T.C. Emekli Sandığına tabi, dul ve 
yetimlere aşağıda açıklanan nedenlerle borç para ve
rilememektedir. I 

A) Bugünkü kanunî imkânsızlıklar * 

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanununun 23 
üncü maddesi gereğince sadece Sandık iştirakçilerine 
borç para^ veritebümekitedir. 

(Emekli dul ve yetimlere borç para verilebilmesi I 
T.C. Emekli Sandiıgı Kanununun anılan maddesinin 
bu imkânı sağlayacak biçimde değiştirilmesi şartına 
bağlıdır. I 

B) Teknik ve idarî imkânsızlıklar: 
a) Sandıkça yapılan istajtistikî çalışmalar sonucu 

elde edilen verilere göre, Sandığa tabi hizmeti olup 
diğer sosyal güvenlik kumluklarından emekli aylığı 
alan 73 852 kişi de dahil olmak üzere Sandıktan 
emekli, dul ve yetim aylığı alanlarin genel toplamı 
674 928 adet olarak belirtilmektedir. Bunlar yak
laşık 484 499 adet dosyadan emeklilik dul ve yetim 
ayılıklarını almafctadıırlar. 

Bir an için bunlara da. borç para verilmesi kabul 
edildiği ve gerekli kanunî düzenleme yapıldığı takdir
de, hemen hemen tamamına yakın bir bölümün aynı 
anda borç para almak için, müracaat edecekleri tah
mini edilmektedir. 

Bu kadar ödemenin yapılması, borçların izlen
mesi ve muhasebesi, bilgisayar sistemi ile mümkün 
olabilecektir. Halen yoğun iş hacmi ve yerleşim güç
lüğü içerisinde olan Sandıkta, bu yeni hizmetin ger
çekleştirilmesi, yönetimi ve ihtiyaçlarının karşılanabil
mesi ileride büyük sorunlar yaratacağı gibi, ayrı bir 
bilgi işlem parkının kurulmalına,' yeterli teknik per
soneli grubu ve înekân temin edilmesine ihtiyaç duyu
lacaktır. 

Ayrıca, önemli bir sorun da borç para ödenecek 
emekli, dul ve yetimler için açılacak yeni dosyala
rın arşivlenmesi ve bunlar için yer bulunmasıdır. 

b) Her yerde olduğu gibi Sandıkça da borç pa
ra, talepte bulunanlarca düzenlenen ve bağlı olduğu 
kurum yetkilileri tarafından aylık durumu ve imza 
geçerliği açışımdan tasdike tabi tutulan senet karşılığı 
verilmektedir. Emekli, dul ve yetimlere de borç para 
verilmesinin düşünülmesi halinde, kendileri tarafın
dan düzenlenecek borç para istem belgesi ve senet
teki imzaların borç para isteyenlere ve kefillere ait 
olup olmadığının Sandıkça tespiti mümkün değildir. 
Bu durum da büyük bir sorun olarak karşımıza çık
maktadır. Beyan esası kabul edildiği takdirde çeşitli 
aksaklıklarım doğması kaçınılmazdır. 

c) Yapılan araştırmalara göre, Sandıktan emekli 
dul ve yetim aylığı alanların % 80'i genellikle geçim 
sakıntısı nedeniyle aylıklarını iskonto ettirmek su
retiyle almaktadırlar. Ayılıklarını ıskonto ettirmek su
retiyle alan emekli, dul ve yetimlerimize verilecek 
olan borç para, kısaj bir süre için kendilerini rahat
latacağı düşünülse bile, alacakları borç paraya kar
şılık aylıklarından yapılacak taksit kesintileri nede
niyle ellerine geçecek olan para miktarı azalacak ve 
bu suretle satın alma güçleri zayıflayacak ve dolayı-
sı ile daha güç duruma düşebileceklerdir. 

+* 56 -
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d) Aylıklarından çeşitli nedenlerle kesinti yapı
lıp çok az aylık alan veya hiç alamayan durumda 
olan emekli, dul ve yetimlere, istihkaklarının verile
cek borç paraya ait taksitleri karşılamaması nedeniy
le borç para verilmeyecek ve dolayısıyla, bu durumda 
olanların şikâyet ve sızlanmaları ile karşı karşıya ge
linecektir. 

c) Parasal! sorunlar : 
a) Sandığa borçlu iken ölen emekliler ile çeşitli 

nedenlerle ayılıktan çıkan dul ve yetimlerin kalan 
borçlarınım tahsil olasılığı çok zayıf hatta imkânsızdır. 
Özellikle aylıktan çıkan dul ve yetimlerden Sandık 
aılacaklarının tahsil edilmediği, tüm kanunî yollara 
başvurulmasına rağmen kayıttan düşen Sandık alacak
larının bulunduğu bir gerçektir. 

b) Sandıktan emekli, adî malulük, vazife malul
lüğü, harp malullüğü ile dul ve yetim aylığı alanların 
istihkakları 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu
nun 122 nci maddesi gereğince (3) aylık çekleri vası
tasıyla peşin ödenmekte olup ölüm halinde peşin 
ödenen aylıklar geri alınmamaktadır. 

Sözkonusu Kanunun 120 nci maddesi gereğince de 
3 aylık çekler, vade tarihinden en az üç ay evvel ilgi
lilere aylık ödeyen banka şubelerine gönderilmekte
dir. Doliayıısı ile hak sahipleri vadesi gelen üç aylık 
çeklerini tahsil ederken müteakip devrenin üç aylık 
çeklerini de bankalardan ıskonto öttıirmek suretiyle 
tahsil edebilmektedir. (Bu işlem bir bakıma emekli, 
dul ve yetimlerin avans niteliğinde borç para alması 
mahiyetini taşımaktadır.) 

Bu durumda Sandıktan borç para alacak olan 
emekli, dul ve yetimlerin aylıklarından taksit kesil
mesine ortalama 6 ay sonra başlanabilecektir. 

Ayrıca, borç para aldıktan sonra (a) ve (b) fıkra
larında değinilen durumların ortaya çıkması halinde 
bakiye borçların Sandıkça tahsili büyük bir sorun ya
ratacağı gibi kayıttan düşülecek Sandık alacakları da 
önemli ölçüde artacaktır. 

c) Eylül/1985 sonu itibariyle 642 799 iştirakçiye 
likidite imkânları zorlanarak brüt 80 375 631 798.— 
TL. borç para verilmiştir. Yâ sonuna kadar asgarî 
700 bin civarında iştirakçiye yaklaşık 95 milyar TL. 
borç para verilmesi gerekeceği tahmin edilmektedir. 

Aynı şartlarla emekli, dufli ve yetimlere borç para 
verilmesinin düşünülmeısi halinde, Sandıktan aylık alan 
emıeklli, dul ve yetimlere ait 484 499 dlosya üzerinden ve 
1985 yıllı borç verme tablosuna göre, emekli, dul ve 
yetimlere borç olarak 90 milyar 874 milyon lira öde
me yapılması gerekeceği tahmin edilmektedir. (90 mil
yar 874 milyon lira, dosya 'başına yani bir dosyadan 

aylak alan dul ve yetimlerin her birine, almakta olduk
ları aylıkları oranında borç para verileceği dikkate 
alınarak tespit edilmiştir.) 

Emekli, dul ve yetimlere de iştirakçilerde olduğu 
gibi borç para verilmesi halinde ve katsayı artışları 
nedeniyle borç para miktarlarının artırılmaması du
rumunda ilk aşamada en az 90 milyar liralık kayna
ğa ihtiyaç vardır. Ancak, bulunacak kaynağın' fona 
dönüştürülmesinden sonra emekli, dul ve yetim statü
süne girecek hak sahiplerinin borç para taleplerini 
karşılayabilecek kadar tahsis edilmesi gerekli olan 
ilave fon ile birlikte yapılacak taksit tahsilatı yeni 
talepleri karşılayacak döner sermayeyi oluşturabile
cektir, 

Ayrıca, emekli, dul ve yetimlere borç para verme 
hizmetlerinin layıkıyla yürütülebilmesi için kurula
cak tesisin bugünkü koşullarla getireceği malî yükün 
büyük meblağlara ulaşacağı tabiî Olup fizibilite çalış-' 
malarına geçildiği takdirde somut rakamların tespiti 
mümkün bulunmaktadır. 

d) Sonuç : 
Yukarıda 3 ayrı bölümde açıklanmaya çalışılan 

imkânsızlIıMar nedeniyle, emekli, adî malul, vazife 
malulü, düüı ve yetimlere, iştirakçilerde olduğu gibi 
borç para verilmesi bugün için mümkün görüleme
mektedir. 

2. 506 sayılı Sosyl Sigortalar Kanununun 4722 
sayılı Kanumlla değişik 22 nci maddesine göıre işçilere 
sadece konut kredisi verilmektedir. Bunun dışında 
1475 sayılı iş Kanununa göre çalışmakta iken 506 sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununa göıre yaşlılık veya 
malullük aylığı bağlanmasına hak kazanan emekliler 
ile dul ve yetimlerine Kanunda hüküm bulunmadı
ğından borç para verilmesi mümkün bulunmamakta
dır. 

Bilgilerine arz ederim. 
Ahmet Kurtcete Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Afganlı mültecilere tahsis edilen topraklara ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/703) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Hatay'da iskân edilmekte olan Afganlı mültecile

re- tahsis edilmekte olan topraklara ilişkin aşağıdaki 
sorularımın Sayın Tarım Orman ve Köy işler i Baka
nı tarafımdan yazılı olarak-cevaplandırılmasına dela
letinizi saygı ile rica ederim. 

Abdurrahman Demirtaş 
Hatay 
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Halen Hatay - Serinyol'daki afet konutlarında ge
çici iskâna tabi tutudan 171 Afganlı göçmen aitesi-
nin burada daimî iskânları, Reyhanlı - Horlak mev
kiinde, Afganlılar için yaptırılan konutlara da, Ka
radeniz Bölgesinde yaptırılan Altınfcayıa ve Derbent 
Baraj atanından çıkacak ailelerin yerleştirilmeleri em
ri verilmiştir. 

Horlak'da Afganlılara, taşınmaz mal veya tapusu 
verilldiği iddiası doğru değildir. 

2. Birinci sorunun cevabında belirtilen emir ve 
18 Ocak 1985 tarih, 149 sayılı üst komisyon kararı 
gereğince, merkez ilçe Serinyol'dıa, Bayındırlık ve is
kân Bakanlığından devir alıman imar planlı arsalar 
ile 54 dönümlük alan karnıulaştırılarak ilgililerin iskânı 
cihetünıe gidilecektir. 

1. Geçici olarak Hatay - Topboğazı civarındaki 
Kömüırçukuru Köyü iskân evlerine yerleştirilen Af
gan'la mültecilere, Reyhanlı sınırları içinde, Horlak 
Köyünde 300 iskân evi inşa edildiği; altyapı dahil 
cami, okul ve diğer sosyal tesislerin yapıldığı; hatta 
tarla ve bahçe için arazi tapuları dağıtıldığı hâlde, 
bunlar o mahalde iskân edilmekten neden vazgeçil
miştir? 

2. Yeni iskân yeri olarak Antakya merkez ilçe
ye bağlı Maraşboğazı, Arpahan, Paşaköyü ve Aşıağı-
ova köylerine ait, ziraate çok elverişli ve çok mün-
bit olan toprakların seçildiği doğru mudur? 

3. İskân evleri için ziraate elverişli olmayan yer
lerin tahsisi mümkün iken o bölgede yaşayan ve ge
çimlerini zor temin eden köylülerin ellerindeki 10-20 
dönümlük tarlaların alınması doğru mudur? 

4. Bu yöredeki köylüleri mağdur etmeden Ha-i 
zineye ait başka tarlalarım Afganlı mültecilere tah
sisi neden düşünülmemiştir? 

5. Yukarıda zikredilen köylülerin tarlaları Afgan
lı mültecilere verilmek üzere alındığında, buna karşı 
bunların geçimini sağlayacak kadar tana veya arazi 
verilmesi sosyal bir zaruret değil midir? Bunun için 
gereklıi çalışmalar yapılmış mıdır? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 28 .10.1985 

Bakanlığı 
Sayı : ÖKM-2-626 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Gen. Sek. K. ve Kar. Dai. Bşk. lığının 

10.10.1985 tarih ve 7/703-4472/17362 sayılı yazıları. 
Hatay Milletvekilli Sayın Abdurrahman Demirtaş 

tarafımdan Bakanağımıza yöneltilen «Afganlı mülte
cilere tahsis edilen topraklar» hakkındaki yazık soru 
önergesinin cevabı ektedir. > 

Arz edenim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Hatay Milletvekili Sayın Abdurrahman Dernıirtaş'ın 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabı 

1. Reyhanlı - Horlak mevkiinde Afganlı göç
menler için yalnız, alt katı ahır ve samanlık olan 171 
âdet konut inşa edilmiştir. Ancak; Bakanlıklararası 
Uygulama ve Koordinasyon Kurulunun, Milî Gü
venlik Kurulu tavsiyesini de dikkate alarak, 25 Ey
lül 1984 tarihinde yaptığı toplantıda alıman kararla; 

3. Afganlılar için kamulaştırılaaak olan 54 dö
nümlük saha, afet konutlarınuın bulunduğu köyün imar 
planı bütünlüğü içerisindedir. Tarım arazisi olarak da
ğıtılacak arazi ise, Bakanlığımıza tahsisli Hazine ara
zisi durumundadır. 

4. Dağıtılacak tarım arazileri, Hazinemin özel 
mülkiyetinde tapulu bulunan arazilerdir. 

4. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine iliş
kin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un ya
zılı cevabı (7/706) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı Sayın 

Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplanma
sına tavassutlarınızı müsaadelerinize saygıyla arz 
ederim. 

Rüştü Şardağ 
tzmir 

1. Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü için ye
ni bina yapılmasına karar verilir. KİT ve Ticaret ka
nunlarına göre portesi 3 milyonu aşan işlerde ihaleye 
çıkarılmak şarttır. Tutarı 3 milyarı aşan Haya Yol
ları Genel Müdürlüğü işi, neden ihale yolu ile yapıl
mamıştır da 20 Aralık 1984 gününde davet edilen 

5. iskân amacında kullanılmak üzere Bakanlığı
mıza tahsisli bahis konusu araziler vatandaşlara ait 
olmayıp, Hazineye aittir. Bu sebeple, hiçbir vatan
daşımızın tapulu malının elinden alınarak mağdur 
edimesi gibi bir durum sözkonusu değildir. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 
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dokuz firma arasından teklif alma usulü ile verilmiş
tir? 

2. Zarfları inceleyen komisyon, işi neden en az 
teklifte bulunan (3 milyar 90 milyon) ve Devlet in
şaatında deneyimli olan Ceylan İnşaata vermedi de 
3 milyar 340 milyona yapmayı taahhüt eden Arı 
Alarko'ya verdi? 

3. Bütün firmalar için yeterlilik belgesi vererek 
hepsini teklif vermeye layık ve uygun gören Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlüğü ve alım komisyonu 
yine de kendisinde bir tercih hakkı bulmuşsa Sayın 
Ulusu Hükümetince verilen ve Sayın Özal Hükümeti 
zamanında da teyit edilen genelgelere göre neden 
Devletin Emek - inşaat kuruluşunu tercih etmemiş
tir? 

4. Şartnamede avans verme diye bir hüküm 
yokken, ihalenin üzerinden yedi ay geçmiş ve henüz 
müteahhit tarafından ihale bölgesine tek kazma vu
rulmamışken müteahhide peşin olarak 350 milyon 
lira ödenmiştir. Bu, adam kayırmacılığının sebebi 
nedir? Şartnamede buna cevaz veren bir madde var
sa Sayın Bakanın bu noktayı da aydınlatmasını lütfen 
rica ederim. 

5. Bu inşaat ile ilgili olarak kötü zan uyandıra
cak ithamlar, basında haberler yayılmaktadır. Sayın 
Bakanın tatmin edici belgeler ibrazı ile konuya açık
lık getirmesini rica ederim. 

Saygılarımla. 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 

Sivil Havacılık Dairesi 28.10.1985 
Başkanlığı 

SHDB : 950/EP-3413 
Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Başkanlığı 18 Ekim 1985 gün ve Ge

nel Sekreterlik Kan. Kar. Md. 7/706-3599/14220 sa
yılı yazı. 

İzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şardağ tarafından 
Başkanlığınıza yöneltilen ve Millet Meclisi İçtüzüğü
nün 96 ncı maddesi gereğince yazılı olarak cevaplan
dırılması gereken sorulara İlişkin cevaplar hazırlan
mış olup, ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 
Soru 1. Türk Hava Yollan Genel Müdürlüğü 

için yeni bina yapılmasına karar verilir. KİT ve Ti-

' caret kanunlarına göre portesi 3 milyonu aşan işler
de ihaleye çıkarılmak şarttır. Tutarı 3 milyarı aşan 
Hava Yolları Genel Müdürlüğü işi, neden ihale yolu 
ile yapılmamıştır da 20 Aralık 1984 gününde davet 
edilen dokuz firma arasından teklif alma usulü ile 
verilmiştir? 

Cevap 1. THY A.O. Genel Müdürlük binası'iha
le yolu ile müteahhide verilmiştir. Bu işte, THY A.O. 
«Alım ve Satım Yönetmeliğinin öngördüğü alım usul
lerinden biri olan «Teklif isteme usulü uygulanmış 
olup, THY A.O.'nın tabi bulunduğu mevzuata tama
men uygundur. İhale, THY A.O. Yönetim Kurulunun 
14.6.1984 tarihinde usulüne uygun olarak verdiği 
58 sayılı Karara ve bu kararda belirlenen yönetmeli
ğe göre icra edilmiştir. Kararda; ihaleye, kamu sek
töründen ve özel sektörden asgarî 8 ve azamî 12 fir
manın çağırılması ve çağırılan firmalardan kapalı zarf 
usulü ile teklif alınması öngörülmüş olup, ihale buna 
göre yapılmıştır. 

Soru 2. Zarfları inceleyen komisyon, işi neden 
en az teklifte bulunan (3 milyar 90 milyon) ve Dev
let inşaatında deneyimli olan Ceylan İnşaata vermedi 
de 3 milyar 340 milyona yapmayı taahhüt eden Arı 
Alarko'ya verdi? 

Cevap 2. İhalenin, ihaleye iştirak eden Ceylan 
İnşaat - Taahhüt ve İhracat Şirketine verilmeyip Arı -
Alarko Müşterek Teşebbüs Ortaklığına verilmiş ol
ması sebepleri şunlardır : 

Ceylan Limitet Şirketi THY A.O.'na verdiği tek
lifte, şartnamenin 3/8, 4/1/C, 4/1/1/B, 4/1/l/C, 
4/1/1/D paragraf 1 ve 3 hükümlerine, bunlarla ilgili 
nakliye formüllerine ve zeyilname şartlarına uygun 
tekliflerde bulunmamıştır. 

Şartnamemin 6/2 nuımıarıalh maddesinin 3 üncü 
paragrafı; «Teklif evrakında beıMıenen hükümlere 
aykırı hükümler ihtiva eden veya teklif formu ve ke
şif özeti cetvelindeki liş (kalemlerimden herhangi bi
rimdeki fiyatı eksik bınafcam teklifler reddedileeek-
tiır.» ifadesini taşımaktadır. 

Ceylan Uimıitad Şirketinim tekliilimde gerek iş ka-
leımterindıe verilen fiyaitlarda gerdkse katsayı ölçüşüm
de verilen değerlerde ayfcınfhıklar tespit edilmiştir. İha
le, Arı - Alaırfco Müşterek Teşebbüs OrtaMığınıa 3 
milyar 340 milyon liraya değil!, 3 151 354 490 liraya 
verilmiştir. 

Som 3. (Bütün fimıaiar içim yeterlilik belgesi 
vererdk hepsini tekif vermeye layık ve uygun gören 
Türk Haıva Yoları Genel Mitidürlüğü ve alını ko-

59 — 
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ımlisyonu yine de kmdiısinde bir tercih hakkı bulmuş
sa Sayın Ulusu Hükümetince verilen ve Sayın özal 
Hükümeti zamanında da teyid edilen genelgelere göre 
neden Devletin Emek - İnşaat Kuruluşunu tercih et
memiştir? 

Cevap 3. İhalenin, Devletin1 Emek - İnşaat 
A.'Ş. Kuruluşuna verilmeme sebebi; bu firmanın 
7 525 720 145 TL. alan teklif 'fiyatının, ihaleyi ka
zanan Arı - Alarko Müşterek Teşebbüs Ortaklığı 
teklif fiyatının iki katından fazla olmasıdır. 

ISoru 4. Şartnamede avans verme diye bir hü
küm yokken, ihalenin üzerinden yedi ay geçmıiş ve 
henüz müteahhit tarafımdan ihale bölgesine tek kaz
ma vuruimamışken müteahhide peşin olarak 350 mil
yon İiıra ödenmiştir. Bu adam kayırmacılığının sebe
bi nedir? Şartnamede buna cevap veren bir madde 
varsa Sayın Bakanın bu noktayı da aydınlatmasını 
lütfen rica ederim. 

Cevap 4. Firmalara dağıtılan ihale evrakı için
deki sözleşme taslağının 18 inci maddesinde; şanti
ye kurulması, lüzumlu ırnalkine ve teçhizatın nakli ve 
satın alınması, siparişe bağlanması gibi işler için 
avans verleceği ve söz konusu avansın, işyerinin 
teslimi ve avans iş programının tasdikini müteakip 
ödeneceği açıkça belirtilmiştir. Esasen Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığı ihalelerinde de avans verme usulü 
uygulanabilmektedir. 

Nitekim ihaleyi kazanan şirket yukarıda açıkla
nan 18 indi maddeye uygun olarak aldığı avansla 
şantiye tesislerini kurmuş, ekipmıan moblizasyonu ve 
malzeme siparişleri konusunda gerekli düzenlemeleri 
yapmıştır. Halen inşaat, programa uygun olarak de
vam etmektedir.) 

Soru 5. Bu inşaat ile ilfgili olarak kötü zan uyan
dıracak liıthamilaır, basında haberler yayılmaktadır* 
Sayın Bakanın tatmin edici belgeler İbrazı ih konu
ya acıktık getirmesini rica ederim. 

Cevap 5. İhaleye 'teklif veren dokuz firma ara
sında An - Alarko Müşterek Teşebbüs Ortaklığının 
teklifimin; yapılan değerlendirmede rakiplerinin tek
liflerinden ihale şartlarına daha uygun bulunması do-
layısı ile ihale kendilerine verilmiş bulunmaktadır. 
Fiyat bakımından en ucuz teklif görünümündeki Cey
lan Limıiited Şirketinin teklifli de yukarıda açıklandı
ğı gilbi ihale şartlarına uygun Olmadığı için reddedil-
mtilştiır. 

5. /— Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/710) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soırularımın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla^ 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Memleketimizde her il, ilçe ve köyler
de Hazine arazilerinin bir envanteri var mıdır? 

iSoru 2. Buna göre toplam Hazine arazileri kaç 
m2 dir? 

Soru 3. Bu Hazine arazilerini klira vermeden 
sürüp, ekenler var mıdır? Bazı emlak veya özel ida
re memurları bu gibi araziyi şahsî çıkar karşılığı ek
tirdikleri doğru mudur? 

Soru 4. Bu konuda bir tetkik yaptırmayı uygun 
bulur (mıusunuz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 30 . 10 . 1985 
Millî Emlâk Genel Müdürlüğü 

Sayı: Mile 1/4 Şb. Md. 3107-0/85 
40487 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 21 . 10 . 1985 gün ve 7/710/4557/17695 sa

yılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'-

nun Hazine arazilerine ilişkin yazılı soru önergesi 
İncelenmiştir. Bu önergede : 

1. Ülkemizde her îl, ilçe ve köydeki Hazine ara
zilerinin envanterinin bulunup, bulunmadığı, 

2. Toplam Hazine arazisinin kaç metrekare ol-
' duğu, 

3. Hazine arazilerini kira ödemeden kullananların 
bulunup, bulunmadığı, bazı Millî Emlak ve özel İda
re Memurlarının, bu arazileri şahsi çıkar karşılı
ğında ektirip, ektirmediği, 

4, Bu konuda bir tetkik yaptırılmasının uygun 
görülüp, görülmediği, 

Hususlarının cevaplandırılması istenilmektedir. 
Bu hususlarla ilgili bilgiler maddeler halinde aşa

ğıda belirtilmiştir. 
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1. Tapu sicilinde Hazine adına kayıtlı bulunan 
taşınmaz malların fiilî ve hukukî durumlarına ilişkin 
tüm bilgiler, tapu kütüğü benzeri olan ve adına 
«Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defteri» denilen 
defterlere ilçeler itibariyle kaydedilmekte olup, bu 
deffcerlerdeki bilgilere paralel olarakta her taşınmaz 
mal için bir dosya açılarak, yönetimleriyle ilgili iş
lemler bu dosyalardan yürütülmektedir. Ayrıca Ba
kanlığımızda Hazineye ait tüm taşınmaz malların bu 
defterlerdeki bilgilerden çıkarılmış birer envanter 
kartı ve dolayısıyla envanteri bulunmaktadır. 

2. 11 ve ilçelerdeki Millî Emlak Servislerinde 
bulunan Hazineye Ait Taşınmaz Mal Esas Defter
lerindeki kayıtlardan çıkarılarak Bakanlığımıza gön
derilen kartlar üzerinde yapılan envanter çalışması 
sonucunda, ülkemizde tapuda Hazine adına kayıtlı 
toplam 676.260 adette 37 140 001 039 m2 arsa, arazi, 
bağ, bahçe Vb. bulunduğu; bunlardan 52 018 adette 
21 605 682 605 m2 İlik kısmının kamu hizmetine tah
sisli olduğu, geri kalan ve iratlı taşınmaz mallar deni
len 624 242 adette 15 534 318 434 m2 lik kısmının 
ise kiraya verilmek veya ecrimisil alınmak suretiyle 
idare edildiği envanter kayıtlarından anlaşılmaktadır. 

3. 11 ve İlçe Millî Emlak Servislerince her yıl 
yapılan bir program dahilinde Hazine arazilerinin 
mahallen teslbitleri yapılmakta, bu tespitler esnasında 
işgale uğramış olduğu anlaşılan Hazine arazilerinin 

işgalcilerine işgal süreleri dikkate alınarak 2886 
Sayılı Yasanın 75 inci maddesi hükmü uyarınca ecri
misil (işgal tazminatı) tahakkuk ettirilerek, tahsili yo
luna gidilmektedir. 

Yapılan araştırmalar sonucunda Hazine arazileri
ni işgal eden şahısların toprağa muhtaç çiftçi olduk
ları 'belirlendiği takdirde, bu araziler, kendilerine ki
raya verilmektedir. Hazine arazilerini işgal eden şa
hısların toprağa muhtaç çiftçi olmadığı tespit edildi
ğinde ise, kendilerinden ecrimisil tahsil edildikten son
ra aynı madde hükümlerine göre tahliye ettirilerek 
boşaltılan araziler yine toprağa muhtaç çiftçilere ki
raya verilmektedir. Bunun dışında boş olan Hazine 
arazilerinin yapılan yıllık programlar dahilinde top
rağa muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi işlemine de 
devam edilmektedir. 

Hazine arazilerinin Millî Emlak ve özel İdare 
memurları tarafından şahsi çıkar karşılığında doğ
rudan ekilmesi veya ektirilmesi, bu arazilerin fiilî 
durumları her yıl itibariyle mahallen yaptırılan tespit
lerle belirlendiğinden mümkün bulunmamaktadır. 

4. Bu konularda toplu bir şekilde ve re'sen tet-
kikat yaptırılmasına gerek görülmemekte olup, Ba
kanlığımıza yapılan ihbar veya şikâyetler üzerine pey
derpey tetkikatlar yaptırılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 'Bakanı 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
22 NCİ BtRLEŞtM 

30 . 10 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SECİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 arka

daşının; son zamanlarda yasa dışı kışkırtıcı bazı odak
ların, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak amacıyla 
müslüman halkımızı islam dininin gerçeklerinden sap
tırmaya yönelik faaliyetleri konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca 'bir genel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/8) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

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

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

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

4. — 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) 

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

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

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

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenferin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına iişkin MM! Eği
tim Gençîîk ve Spor Bakamından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

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

11. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına iişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

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

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

14. — izmir Milletvekili Durcân Emirbayer'ra, 
İzmir - Güaellbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

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

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



17. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/448) 

18. — Diyaf bakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki' yolun kısaltılmasına ilişkim; Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

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

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

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

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

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

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

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

26. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünerlin, kamu 
kurum ve kuruluş'larmıa işçi ve memur alımlarında 
yapılan güvenlik soruşturmasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/466) 

27. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu
tuk adü televizyon programının son bölümünün ya
yınlanmama nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/468) 

28. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayah süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

29. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıs
lah edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/471) 

30. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, He
kimhan ilçesinde şeriat hükümeti kurmak amacıyla 
propaganda yaptıkları iddia edilen Devlet memurla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/472) 

31. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

33. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

34. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

35. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

36. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

37. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

38. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, izmit 
Hinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
m, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında ödenme-
mesinin sonuçlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 



41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Iran 
Mam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 
İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

42. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Hindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/486) 

44. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, Kömür Sa
tış ve Tevzi Müessesesinin özel sektöre satılacağı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/487) 

7 
KANUN TASARI VB TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎÖER 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 
ile 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. — 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkârlar ve Diğer 
Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar Kurumu Ka
nununa Bazı Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısı ve Sağlık ve Sosyal işler Komisyonu Raporu 
(1/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

3 — 

4. —. özel öğretim Kurumları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkımla Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğicim Komisyonu Raporu (1/701) (S, Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) 

5. — istanbul Milletvekili Kemal özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik işkolunda Çalışanların Eğitil
meleri Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtana tarihi: 10.6.1985) 

'6. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı iş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine- lişlkin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal işler komisyonları ra
porları (2/181) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma tarihi : 
10,6.1985) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları işletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinhesaıp Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunul
duğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezjkereleri 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 8. — Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare 
Amirleri Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar, Tun
celi Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım ve Giresun Mil
letvekili Turgut Sera Tirali'nin; 3140 Sayılı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) işaretli Cetvelin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plân ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/261) (S. Sayısı : 355) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




