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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — YOKLAMA 

III. — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU-
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68 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, fakülte ve yüksekokullardan 
kayıtları silinen gençlerin dilekleri hakkında 
gündem dışı konuşması. 68:69 

2. — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas 
Doğu'nun Birleşmiş Milletler Teşkilatının 
40 inci kuruluş yılı nedeniyle Parlamentolar-
arası Birlik Türk Grubunun New - York'ta 
katıldığı toplantı hakkında gündem dışı ko
nuşması. 69:71 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan 
Ergüder'in, Fenerbahçe ile Göteborg kulüp
leri arasında İsveç'te oynanan maç nedeniyle 
Fenerbahçe Kulübüne verilen haksız cezalar 
hakkında gündem dışı konuşması. 71:72 

B) Tezkereler ve Önergeler 72 
1. — 4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 Sayılı 

Türk Silahlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 

68 inci Maddesinin Bazı Bölüm Fıkralarının 
Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi 
(1/643, 3/888) 

2. — Müebbet ağır hapis cezasına hüküm
lü Hamdi Çevik'e ait dava dosyasının geri ve
rilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/869, 
3/887) 

3. — Bursa Milletvekili İlhan Aşkın'ın, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun bazı mad
delerinin değiştirilmesi ve bu Kanuna bazı 
hükümler eklenmesi hakkında Kanun Teklifi 
ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 
14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrasının değiştiril
mesi hakkındaki Kanun Teklifini geri aldığı
na dair önergesi (2/266,2/264, 4/146) 

4. — Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul 
Ünlü'nün, Dışişleri Komisyonundan çekildi
ğine dair önergesi (4/145) 

5. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı' 
nın Adalet Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/144) 

IV. — SEÇİMLER 
1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulu

nan bir üyelik için seçim. 
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V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 

A) Öngörülmeler 
î. — İstanbul Milletvekili Yılmaz thsan 

Hastürk ve 15 arkadaşının; Doğu ve Güney
doğu illerindeki bölücü ve yıkıcı olaylar ko
nusunda Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 100 
üncü ve 101 inci maddeleri uyarınca bir Ge
nel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-

lu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/411) 

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

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

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

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

6. — istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, uygulamaya konulan yatırım projele
rine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/426) 

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

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

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

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

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

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

J3. — izmir Milletvekili Durcan Emirba-
yer'in, İzmir - Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat 
alınmadan inşaatına başlandığı iddia edilen 
bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/444) 

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

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun cevabı 
(6/448) 

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

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

18. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri 
Üzel'in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma 
yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarı-
lamayış nedenine ilişkin sözlü sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin cevabı (6/459) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşları
mızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
cevabı (6/460) 
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20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan atama
lara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/461) 

21. — Siirt Milletvekili Rıza Tekin'in, Siirt 
tline bağlı bazı ilçelerin karayolu sorununa 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/462) 

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

23. — Eskişehir Milletvekili Mehmet 
Nuri Üzel'in, Türkiye Demir ve Çelik İşlet
meleri Karabük Müessesesi İnşaat Müdürlü
ğünde çalışan işçilerden bazılarının iş akitle
rinin feshedileceği iddiasına ilişkin Devlet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

24. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Nutuk adlı televizyon programının son bö
lümünün yayınlanmama nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/468) 

25. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
gün'ün, kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt 
işletmelerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/470) 

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

27. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti kur
mak amacıyla propaganda yaptıkları iddia 
edilen Devlet memurlarına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/472) 

28. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye için İskende
run Limanına yanaşan bazı yük gemilerine 
öncelik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/473) 

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

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

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

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

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

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta 
yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/480) 

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

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

37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarının 
zamanında ödenmemesinin sonuçlarına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/483) 

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

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

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Ankara'daki belediyelerin yol 
yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/486) 
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Sayfa 
41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Yükseköğretim Kurulunun 
sorumluluğuna ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/488) 92 

42. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve 
yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce alınan ted
birlere ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/489) 92 

43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Türkçe eğitim merkezleri 
kurulmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/490) 92 

44. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya - Ereğli Ovasındaki sulama suyu ih
tiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/491) 93 

45. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, gençlerin işsizlik sorununa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/492) 93 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Kırlklareli MilletveUdli Erol Ağagil, Kuzel Atlan

tik Assamblesinin 1C Ŝ5 yılı Genel Kurul toplantısı, 
Bitlis Milletvekili Kâmran İnan, ABD Dışişleri 

Balkan Yardımcısı ve NATO Genel Sdkreteriinlkı An
kara'ya yapacakları ziyaret, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Denüzli Milletvekili İsmail Şenğün, Türk Ekono
misi ve Dünya Bankası Başkanı hakkında gündem 
dışı bir konuşma yaptı; Devlet Bakanı ve Baş'bakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem de bu konuşmaya ce
vap verdi. 

Halen başkanlık 'divanlarını oluşturamayan ko
misyonların hangi gün ve saatte toplanacalklanna da'ir 
Başkanlıkça ^duyuruda bulundu. 
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Sayfa 
B) Yazılı Sorular ve Cevapları 108 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Ankara Millî Eğitim Müdürlü
ğündeki bazı görevliler hakkında yapılan iş
lemlere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/684) 108 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Devlet Konservatuvarına alınan 
öğrencilere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/695) 108:118 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kömür satış ve tevzi depola
rından satılan kömürlerin taşınmasına iliş
kin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel'in yazılı cevabı (7/701) 119:120 

VII. — KANUN TASARI VE TEK
LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 93 

1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat 
ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (1/529) (S. Sayısı : 353) 93:107 

124:124 

Iraik'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret 'Bakanı Hü
seyin Cahit Aral'ın dönüşüne 'kadar Sanayi ve Tica
ret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgfeine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 15 
arkadaşının; Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki 'bö
lücü ve yıkıcı olaylar konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir 
Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/9) okun
du; öngörüşmelerin 31 Ekim 1985 Perşembe günü 
yapılacağı açıklandı. 

Bazı mi'lletvekilleriİne Başkanlık tezkeresinde "be
lirtilen sebep ve sürelerde izin verilımesti kabul edildi. 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ ve 10 arkadaşı
nın; son zamanlarda yasa dışı kışkırtıcı hazı odakla
rın, Devlet ve Cumhuriyetimizi yıpratmak amacıyla 
müslüman halkımızı is'liam dininin gerçeklerinden sap
tırmaya yönelik faaliyetleri konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 'inci maddeleri uyarın
ca bir Genel Görüşme açılmasına iHşlkin önergesi 
(8/8) üzerindeki öngörüşmelsre başlandı; öngörüşme-
lerde Hükümet adına İbişleri Bakanı Yıldırım Alkbu-
lüt, MDP Grubu adına Rıfat Bayaztt, ANAP Grubu 
adına Mehmet Budak, HP Grubu adına M. ıSeyfi Ok
tay ve önerge sahibi olarak da Rüştü Şardağ birer 
konuşımıa yaptılar; yapılan oylama sonucunda Genel 
Görüşme açılması reddedildi. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, yakınları 
aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkışlarına tah
dit konulduğu iddiasına ilişkin (6/422) sözlü sorusu
na, içişleri Balkanı Yıldırım Akbulut, 

Sivas Milletvekili Ruşan işinin, Kömür Satış ve 
Tevzi Müessesesinin özel seik'töre satılacağı iddiasına 
ilişkin (6/487) sözlü sorusuna, Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Sudi Türel, 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin, Sıkıyöne
tim Kanununa göre soruşturması yapılıp da göreve 
iadeleri istenilen İşçi ve memurlara ilişkin (6/446) ve 

Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, kamu ku
rum ve kuruluşlarına işçi ve memur alımlarında ya
pılan güvenlik soruşturmasına 'ilişkin (6/466) sözlü 
sorularına da Devlet Bakanı Kâzım Oksay, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

fstanbül Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun (6/411) 
(6/412) (6/413) (6/425) (6/431) (6/432) (6/433) sözlü 
soru önergeleri, soru sahibi izinli olduğundan, 

Adana Milletvekili Cüneyt "Canverln (6/423) 
(6/424) (6/429) (6/468) ve 

Diyarbakır Milletvefoili Kadir Narinin (6/447) 
(6/448) (6/453), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin aynı bir
leşimde görüşülmüş 'başka soruları bulunduğundan, 

Istaribul Milletvekili Hüseyin Avni Gülerin 
(6/434) ve 

Aydın Milletvekilli Ertuğrül Gökgün'ün (6/461) 
(6/470) (6/471) (6/475) (6/476) (6/478), 
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Sözlü soru önergeleri, ırnehil verildiğinden, 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/437) (6/482) (6/483), 
Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-

yezitln (6/480) ve 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/484), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunımadıklarından, 
tzmir Milletvekili Durean Bmirbayer'in (6/444), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetinin (6/456) 

(6/479), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/460), 
Siirt Milletvekili Rıza Tekinin (6/462), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/472), 
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın 

(6/473), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun (6/477) ve 
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 

(6/485) (6/486), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili balkanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 

(6/459) (6/463) (6/464) ve 
Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'm (6/481), 
Sözlü soru önergeleri de, soru sahipleri Genel 

Kurulda hazır bulunmadıklarından, bir defaya mah
sus olmak üzere; 

Ertelendiler. 
Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiş
tirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı (1/529) 
(S. Sayısı : 353) üzerindeki görüşmelere devam edil
di; 24 üncü maddesine kadar (24 üncü madde dahil) 
kabul edildi. 

31 Ekim 1985 Perşembe günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 19.10'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Kırklareli İçel 

Cemal özbilen Durmuş Fikri Sağlar 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel), Cemal özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 23 üncü Birleşimini açıyorum. 

H. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır. Sayın milletvekillerinin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-

nun, fakülte ve yüksekokullardan kayıtları silinen 
gençlerin dilekleri hakkında gündem dışı konuşması 

,'BAŞIKAN — Üç arkadaşımızın gündem dışı söz 
istemi var; sırasıyla söz vereceğim. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu, tek 
dersten, yüksekokullardan, fakültelerden atılan genç
lerin dileklerini dile getirmek üzere söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Sayın Nalbantoğlu, süreniz 5 dakikadır, lütfen 
süreyi geçirmeyelim efendim. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, çok sevgili milletvekili arkadaşlarım; hepini
zi saygıyla selamlarım. 

Şu iki senedir üniversitelerin açılış gün ve ayla
rında, üniversite ve yüksekokullardan tek dersten ka
yıtları silinen birçok öğrencilerin feryatları gazete 
sayfalarını doldurur, kamuoyunu işgal eder, bizlere 
mektup gelir ve hatta halkla ilişkiler binamızdaki 
odalarımıza kadar gençler veya anne ve babaları ge
lip dert yanarlar. Hatırlarsınız geçen yıl yüksekokul 
gençleni gruplar halinde halkla ilişkiler binasında 
bizleri de tek tek gezip dertlerine çare istediler; fa
kat oradan da kovuldular. Bu sene de birçok mektup 
almakta ve telefonlarla tek ders hakkı isteyen yal
varmalarla karşılaşmaktayız. Bendenizin 2 yeğeni 
de, okullarının 2 nci ve 3 üncü sınıfından kaydı sili-

(Çorum Milletvekili A. Rıza Akaydın'a kadar yok
lama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yeter sayımız vardır; gö
rüşmelere başlıyoruz. 

nen mağdurlar arasına bu sene katıldı; bu olaya çok 
'bozuldum. Bu nedenle ve geçmiş yıllardaki yakınma
lar nedeniyle huzurunuzdayım. 

Bu gençlerin bu çilesi neden? Son sınıfa kadar 
gelmiş gençlerimizi, tek dersi illa ve iyice öğretip, ge
çecek notu da alıncaya kadar imtihan etmeyi neden 
amaçlıyoruz? Eğer, okullarda yer darlığı düşünülü
yorsa, bunlar, okula devam etmeden, dışarıdan im
tihanlara katılmak suretiyle de, bu dersleri iyıice öğ
renir, imtihandan geçerli not alır ve geçebilirler. 

Bu gençler, ülkemiz ortamının, geçmiş yıllarda
ki, gerek sosyal, gerek politik çalkantıların; aynı 
zamanda anarşik eylemlerin olduğu bıir dönemde 
maddî ve manevî zorluklan aşarak üniversite sınavını 
kazanmış ve üniversiteye girmiş; <o olumsuz koşullar
da bile, geleceği için büyük umutlarla, aydın bir in
san olma amacıyla, karşısına çıkan her türlü zorluğu 
yenerek öğreniminin sonuna gelmiş kişilerdir; pek 
çok adaym isteyip de, başaramadığı, yüksekokul 
mezunu olmanın sevinç ve onurunu yaşamayı umut 
ederken, değişen ve 1982 yılında uygulamaya başla
nan yeni sınav yönetmeliğinin, çok ağır olan koşu
lunu sağlayamadıklarından, tüm umutları sönmüş ve 
okuldan atılmış oluyorlar. Daha bir çok nedenlerle 
okullarından kaydı silinen, binlerce, onbinlerce kişii-
lik genç ordusu teşekkül etti. 

Bu gençler şimdi, umutla, inançla, yapıcı gele
cek hayalleriyle geçen yıllarına mı, ülkelerinin bun
lara verdiklerine karşı hiçbir şey veremeyeceklerine 
mi, toplumdan dışlanmalarına mı yansınlar?.. Bu 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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gençler ıbundan sonra en yapacaklardır? Bir meslek 
öğrenip de ailelerine ve vatana asalak olmaktan na
sıl kurtulacaklardır? Ülkemizin geleceğini de, bu 
gençlerin sorunlarıyla birleştirerek, tou sorunlarla ya
kından ilgilenmek zorundayız. Bu gençlerin, ekono
mik, barınma, ulaşım, temel öğretim yetersizliği, ruh
sal sorunları ive öğrenim koşullarının yetersizliği so
runlarını tam çözdük mü ki, bir -tek dersten, 50 
puan yerine 46 puan aldı diye, kaydını siliyoruz? 

Bu gençler içlin devletimizin harcadığı bunca mil
yarları, ailelerinin katlandığı zorluklar, hocalarının 
çaJbalarını, öğrencilerin iki, üç yıldır harcadıkları 
emekleri, gençlerin besledikleri umutlan, geleceğe 
yönelik beklentilerini ve en önemlisii ise, ülkemizin 
çok sayıda yetişmiş elemana gereksinmesi varken, 
bir tek dersten kaydı silindi diye, büyük ölçüde ye
tişmiş genç insan potansiyelini, kötü yönetmelikler 
yüzünden harcayamayız; bu gençleri, bu yönetmeliği 
yapan Sayın Doğramacı'nın iki dudağının arasın
dan çıkacak sözlere kurban edemeyiz. 

Evvelki gün gazetelerde de okuduk. Sayın Doğ
ramacı'nın 3 desteği varmış: Sayın Cumhurbaşkanı
mız; Sayın Meclis Başkanımız ve parlamentomuz 
imiş. 

-Bendeniz, desteğimi geni çekiyorum; lütfen, des
teğimizi hepten çekelim; çekelim de, 2 destekle, ne
reye varırsa varsın; Amerika'ya sultan olsun... Hiç 
olmazsa, bu gençler artık doğranmasın, kıyılmasın. 

Bu gençler, Atatürk gençliği; Ulu önderimiz, 
cumhuriyeti bu gençlere emanet etti. Yanlış, sakat 
yönetmelikler yüzünden, cumhuriyetin emanet edile
ceği gençler ordusunun sayısını azalttırmayalım. Ne
den gençlik yılları yapıyoruz ve bir sürü gençlik şö
lenleri ve söylevleri?.. Bu gençlik kıyımlarını kamuf
le etmek için mi? Sözlerimizle, yaptıklarımız birbiri
ne uygun olsun isterim. Birbirimizi kandırmayalım 
ve hele hele, gençlere karşı da samimi olalım. 

Şimdi, müsaadenizle, bu gençlerden aldığım, içi
mizde Doğranıacı'ya destek olan kimler varsa... 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, lütfen toparla
yın efendim 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Onlara 
yazılmış bir şiiri okuyacağım : 

«Gençlik gençlik gençlik diyorsunuz...» Bizlere 
söylüyorlar, tabiî ben de dahil; fakat ben kendimi 
bu sözden dışlıyorum. 

«Gençlik gençlik diyorsunuz 
Gençlerimizi seyyar satıcıdan yediriiyorsunuz I 
İşportacılardan giydiriyorsunuz 1 

— 69 

31 . 10 . 1985 O : 1 

Gençlik atknizdir diyorsunuz 
Fırsat eşitliği vermiyorsunuz 
Yüksekokulu çok görüyorsunuz 
Aşamalı eleklerden geçiriyorsunuz 
Ne eleştiri hakkı veriyor 
Ne de yaratıcı düşün veriyorsunuz 
Tek düze bilgilere tutsak ediyorsunuz 
Bağnazlıkla kucak kucak 
Çorak toprak giıbi koyuyorsunuz...» 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu... 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bitti 

efendim, iki üç satır kaldı. 
«Üç yıl yüksekokul okutuyorsunuz 
Tek dersten bırakıp, kovuyorsunuz 
Doğramacı'ya doğratıyorsunuz 
Gençlik gençlik diyorsunuz 
Gençlik yılı şölenlerinde 
Genç beyinleri yiyorsunuz, cinayet işliyorsunuz 
Yazıklar olsun.» 
Saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 

2., — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas Doğu' 
nun, Birleşmiş Milletler Teşkilatının 40 inci kuruluş 
yılt nedeniyle Parlamentolararası Birlik Türk Gru
bunun New - York'ta katıldığı toplantı hakkında gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Efendim, ikinci olarak, Ankara Mil
letvekili Sayın Barlas Doğu, Birleşmiş Milletlerin 40 
inci senei devriyesi nedeniyle Parlamentolararası Bir
lik Türk Grup Başkanı olarak New - York'ta katıl
dıkları toplantı hakkında bilgi vermek üzere söz iste
mişlerdir. 

Buyurun Sayın Barlas Doğu. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın 
Başkanım, sayın milletvekilleri, Birleşmiş Milletler 
Teşkilatının kurucu üyeleri arasında bulunan Türkiye 
Cumhuriyeti, 10 Ekim 1985 tarihinde teşkilatın 40 
inci yıldönümü nedeniyle New - York'ta düzenlenen 
Parlamentolararası Birlik gündeminde hlir parlamen
ter heyetle temsil edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri; sizleri temsilen, hüküme
timizin kararıyla hareket eden heyetimiz, Anavatan 
Partisinden Heyet Başkanı olarak ben, yine Anavatan 
Partisinden Adana Milletvekili Sayın A'kgtin Albay-
rak, yine Anavatan Partisinden Amasya Milletvekili 
Sayın Adnan Tutkun; Halkçı Partiden Sivas Millet
vekili Sayın Şevki Taştan; Milliyetçi Demokrasi 
Partisinden Siirt Milletvekilli Sayın. Abdurrezak Cey-
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lan ve Dışişleri Bakanlığı Müşavirimiz Elçi Sayın 
Erdinç Karasapan beylerden oluşmaktaydı. 

Parlamenter heyetimizin amacı, New - York'ta bu 
ziyaretiyle, Birleşmiş Milletlerin 40 mcı yıldönümü
nü anma toplantısına katılmak olduğu kadar, Ame
rika Birleşik Devletlerinde vatandaş ve soydaşları
mızın oluşturduğu ve henüz filizlenmekte olan Türk 
Lobisi ile temas idi. 

Amerika Birleşik Devletleri Türk Lobisii ile bu 
temas, New - York'ta Türk Evinde ve Türk - Ame
rikan Dernekleri Federasyonu ve bu federasyona 
üye bir çok Türk kökenli derneğin 60 kadar başkan, 
yöneticisi ile karşılıklı sual - cevap şeklinde, bir has
bıhal toplantısında gerçekleştirilmiştir. 

Az evvel, Türk vatandaşı ve soydaşlarının oluş
turduğu lobiden söz ettim. Türk - Amerikan Der
nekleri Federasyonu bünyesinde, sadece, Türkiye Cum
huriyeti topraklarından gelip Amerika Birleşik Dev
letlerine yerleşmiş vatandaş veya eski vatandaşları
mızın kurduğu dernekler değil; fakat dünyanın »bir
çok yöresıinden gelen soydaşlarımızın da kurduğu, 
mesela Kırım Türkleri Amerika Derneği, Azeübey-
can Amerika Derneği, Türkistan Amerika Derneği, 
Karaçay Türkleri Cami ve Kültür Derneği, Amerika-
Türk Kıbrıs Kültür Derneği, Balkan Türkleri gibi 
dernekler bulunmaktadır. Bu derneklerin kurucuları
nın geldikleri ülkelerdeki soydaşlarımızın, bugün 
Türkiye Cumhuriyeti Hükümetine olan bağlılıkları, 
özlemleri ve takdirlerinin ifadesi olarak, Amerika 
Birleşik Devletlerindeki Türk - Amerikan Dernekleri 
- Federasyonuna ve diğer Türk derneklerine üye 
olmalarının derin manasını göz ve kulak ardı ede
meyiz. 

Bugüne kadar, Amerika Birleşik Devletlerinde 
Türk Lobisi, büyük ölçüde kendi imkânları ve gayret
leriyle varlığını hissettirmiştir; fakat Türkiye'den 
yardım ve işbirliği mütevazi seviyede kalmıştır. Bel
ki milyonları bulan Rum asıllı Amerika Birleşik 
Devletleri vatandaşı ile, yüz binlere varan Ermeni 
asıllı Amerika Birleşik Devletleri vatandaşının birle
şerek ülkemiz aleyhine geliştirdikleri yalan dolan 
propagandalar, orada yeni gelişmekte olan, bir avuç, 
Türk kökenli Amerika Birleşik Devletleri vatandaşı
nın etkinliği karşısında çok büyük farklılık göster
mektedir. 

'Buna rağmen, yeni gelişmekte olan bu lobimiz 
- TRT'nıin de iftiharla sunduğu, hatırlayacağınız gibi-
23 Nisan 1985'te, Amerika Birleşik Devletlerindeki 
Türk Gününde, New - York'ta 12 ilâ 15 bin kişilik 

bir miting, bir yürüyüş düzenlenmişti. Bunun mana 
J ve ehemmiyetlini derinlemesine vurgulamak üzere, 

size New - York ve havalisinde 50 bin civarında Türk 
kökenli nüfusun bulunduğunu söylesem, daha iyi de
ğerlendirirsiniz kanaatindeyim, yani her 4 kişiden 
İli Türk'lük uğruna böylesi bir yürüyüşe katılmıştı. 

Amerika Birleşik Devletlerinde, temamen Atatürk 
ilkelerini ve milliyetçiliğini benimsemiş ve çok heye
canlı bir lobi ile karşılaşmak, bizleri gerçekten his-
lendirmiştir. Bu ülkede yeni yeni gelişmekte olan bu 
gayretli Türk lobisinin, ilgi ve desteğimizden yarar
lanabilmesi, en doğal haklarıdır. 

Lobi ileri gelenleriyle yapılan toplantıda, ge
rek Türk lobisi ve gerek soydaşlarımız tarafından 
ortaya atılan sorunlar aşağıda kısaca belirtilmiştir: 

1. Türk kökenli çocukların, Amerika Birleşik 
Devletlerinde Türk kültür ve geleneklerinden kopma
maları (için, eğitim araç ve gereçleri, mesela öğret
men, okul binası, kitap, müzik ve folklor programı 
gereksinimi vardır. 

2. Ne\v - York'ta, benim de bir konuşma yap
tığım, 4 mahallî radyo istasyonu, Türk derneklerinin 
maddî ve manevî katkısıyla yayın yapmaktadır; an
cak, Türkçe yayın yapan tek bir televizyon bandı 
yoktur. Halbuki, Rum lobisinin daha genıiş imkân
larla mücehhez olduğu ve Türk lobisinin ancak ce
vap verme hakkı ile zaman zaman Rum yayınlarına 
kısa karşılık verdiği anlaşılmaktadır. Bu itibarla, 
Türk derneklerine bu sahada maddî ve manevî des
tek sağlanabilmesi için, ülkemiz kamuoyunun hare
kete geçmesi, işadamlarımızın, şirket ve bankaları-' 
mızm ilgisinin sağlanması zorunludur. 

3. Amerika'ya ihracatımızın artması ve böylece 
ekonomik ilişkilerimizin güçlenmesi için de, Amerika 
Birleşik Devletleri piyasasının talep ettiği, standardi-
zasyon ve arzda devamlılık hususunun, gerekli teş
vik edici yöntemlerle başarılması zorunludur. 

4. Çifte vatandaşlık konusunda el'an mevcut 
(mesela askerlik görevi gibi) sorunların pratik çözüm
lere kavuşturulması kaçınılmaz ve gereklidir. 

BAŞKAN — Sayın Doğu, lütfen toparlayın efen
dim. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — To
parlıyorum Sayın Başkanım. 

Kısaca temas olunan bu ve benzeri sorunların iz
lenerek, çözümü için, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
bünyesinde, ilgilenecek parlamenterlerin iştirakiyle 
bir partiferarası grup oluşturulması ve bu grubun, 
yetkili ve olanak sahibi kamu ve özel kuruluşları-

70 — 
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mızı belirli bir program çerçevesinde harekete ge
çirmesi yararlı olacaktır. Buradan, böyle bir parti-
lerarası parlamenter birliği için sayın milletvekilleri
nin hepsine çağrıda bulunuyorum. 

Son olarak, Bulgaristan'a da değinmek istiyorum. 
Yukarıda belirttiğim üzere, New - York'taki Türk 
kökenli derneklerin arasında bir de Balkan Türkleri 
Derneği mevcut olup, bu dernek, esas itibariyle, Bul
garistan'dan Amerika'ya gelmiş Türk kökenli mül
tecilerden oluşmaktadır. Şüphesiz, Amerika Birleşik 
Devletlerinde, Bulgaristan'daki Türk - Müslüman 
azınlığın haklarına sahip çıkabilecek bir lobinin güç
lenmesi ve Türk azınlığı bu baskı altında yaşatan 
Bulgar hükümetine mukabil baskı yaratması yönün
den çok yararlı olacaktır. 

Heyetimiz, aynı anma toplantısına gelen İngiliz 
ve Hollandalı parlamenterler ile bir öğle yemeği yi
yerek, ülkemizi ilgilendiren birçok konuyu, bu me-
yanda Bulgaristan konusunu bir kez daha vurgulamış
tır. Bilindiği üzere, Parlamentolararası Birlik Türk 
Grubu, Bulgaristan'daki Türk kökenli azınlığın ma
ruz bırakıldığı eziyetleri ve insanlık dışı baskıları, 
ibundan yaklaşık 8 ay önce, Parlamentolararası Bir
liğin 73 üncü konferansında, Togo'nun başkenti Lo
me'de, ilk kez bu uluslararası foruma anlatmış ve 
yine aynı konferansta, İslam parlamenterlerini bir 
grup halinde toplayarak, bu sorun için dayanışma 
çağırışında. bulunmuştur. Milletvekillerimiz, Eylül 
198'5'te de Ottawa'da tertiplenen 74 üncü Parlamen
tolararası Bjrlik Konferansında, 'Bulgaristan'daki 
Türk - Müslüman azınlığın sorunlarını genel kurula^ 
aksettirmişti. Bu defa, New York'ta bulunduğumuz 
sırada, Dışişleri Bakanımız Sayın Vahit Halefoğlu' 
nun da bu sorunu Birleşmiş Milletler Teşkilatı çer
çevesinde dile getirerek, bu uluslararası foruma da 
sunmuş olmasından dolayı, parlamenter heyetimiz 
büyük mutluluk duymuştur. 

Muhterem meslektaşlarım, sözlerime son verme
den bir hususa da değinmek istiyorum. New - York' 
ta, TRT temsilcisi, parlamenter heyetimizle temas 
aradı, benimle bir mülakat yaptı; daha sonra, 9 
Ekim 1985 akşamı Birleşmiş Milletler binasında 
muhtelif ülkelerden gelen parlamenterler için tertip
lenen resepsiyonda, bir çekim ekibiyle gelerek bir de 
video bant hazırladı. Resepsiyonda, bu çekimde be
nim davetim üzerine, hazırlıksız olmasına rağmen, 
Parlamentolararası Birlik Genel Sekreteri Fiyo Kar
la Terezio bir beyanat verdi. Terezio bu beyanatın-
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da özetle şunları söylemiştir: «Muhterem milletve
killeri, 1984 bahar konferansından beri, tekrar teşki
latımız toplantılarına katılmaya başlayan yeni Türk 
parlamenter heyeti, giderek, son derece aktif ve ya
pıcı bir rol oynamaktadır. Ayrıca, Türk parlamen
ter grubunun, demokratik insan hakları konusunda 
açık ve yardımcı tutumunu takdirle karşılıyoruz ve 
tebrik ediyoruz». 

BAŞKAN — Sayın Barlas, sürenizi çok aştınız, 
lütfen efendim.. 

HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Devamla) — To
parlıyorum, bitiriyorum Sayın Başkanım. 

Muhterem arkadaşlarım, TRT'nin bu iyi niyet 
gösterisine rağmen, Amerika'dan buraya yollanan 
bant, Türkiye'ye döndükten sonra üzüntüyle öğreni
yoruz ki, sizlere ve kamuoyuna arz edilmemiştir. 

Sabırla beni dinlediğiniz için teşekkürlerimi arz 
ediyorum, 

Saygılarımla efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu. 

3. — İstanbul Milletvekili Halil Orhan Ergüder' 
in, Fenerbahçe ile GÖteburg kulüpleri arasında İs
veç'te oynanan maç nedeniyle Fenerbahçe Kulübüne 
verilen haksız cezalar hakkında gündem dışı konuş
ması. 

BAŞKAN — istanbul Milletvekili Orhan Ergü
der, Fenerbahçe Kulübü dite Göteburg Kulübü ara
sında Ekim ayı içerisinde İsveç'te oynanan maç ne
deniyle, Fenerbahçe Kulübüne verilen haksız cezalar 
hakkında gündem dışı söz lisıternıişjerdir. 

Buyurun, 
HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, değerli üyeler; yüksek huzurunuza, bana 
göre ve size göre (de çok hayatî bir mesele için çık
mış bulunuyorum. 

AHMET YILMAZ (Giresun) — Büze göre değil 
efendim, Fenerbahçelilere göre. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Türk 
sporu, !bey©fendiL.a 

UEFA'nın gazabına uğrayan Türk sporu hakkın
da verilen, fevkalade haksız, yasalara aykırı, hatta 
insanlık dışa cezalardan bir nebze bahsetmek istiyo
rum. 

Bildiğiniz üzere, Fransa (takımını eledikten 
sonra Fenerbahçe takımı, çekilen kura neticesinde, 
UEFA içine dahil, İsveç'te Göteburıg'ta oynamaya 
gitti. 
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Şimdi olayın ayrıntılarını arz ediyorum: isveç'e 
girdiği zaman, M saat gümrükte tutuldu ve ankasın-
d'an soyuldu. İsveç Hükümetinin yetlküileırıi, haya yer
lerine varıncaya kadar Ikontrol etti; «Sizde neler var
dır?» diye sordu. Dünyayı dolaşmış, dünya millet
lerine örnekler vermiş Türk talkımı hayretler içinde 
kaildi. 

Bu moralle maça çıktı. Televizyonda göremedi
niz; fakat sonradan gördüğümüz şeifciılde, İsveç'te bu
lunan, oııemleektimizdeikii provokatörler tarafından 
tahrik edilen, ayrılıkçı ve memllekeıt aleyhine çalışan 
insanlar oyun oynanan sahaya dahi hücum ederek 
çocuklarımızın moralini bozdu. 

Hain ve kaddar hakem Kirschen'den, gazapla, 
ıkaleci Nurettin'e 5, Onur ve Abdülkerim'e 2'şer maç, 
oynamama cezası ve İîyas'a ve Erdoğan'a da ihtar... 
Arikasından, UEFA toplandı... UEFA nedir? UEFA 
ibir komitedir; benim de halklarımı koraması lazım
dır. Şimdi, UEFA'nın yapısına bakalım; Başkan: Dr. 
Alberto Barbe (İtalya), Asibaşkan: Viadimir Petic 
(Çekoslavak), arkasından, üye: Otto Andres (Al
man) ve arkasından, E.A. Croker (İngiliz) 

O İngiliz ki, ibir sene 'evvel, Belçika'da, 52 ma
sum Belçilkakıın ölümüne sebep oton bir memlieketin 
üyesi... Ne ceza verildi onlara? 1 maç yasağı... 52 in
san öldü... Bizimkiler ne yaptı? Kendilerine taarruz 
eden insanlara savunma biılle yapmadılar; hatta, Nu
rettin, çiçek verdi, gaddar Kirschen'e. 

Dün 'ilam edilen ceza kararnamelerine göre, Fe
nerbahçe Spor Kulübü 75 bin Swiss Franka mah-
ıkûm oldu, yani parkesi, itibariyle 17 milyon lira 
ve bütün oyuncuları da cezalandırdı. Varın yapacağı 
toplantıda, Fenerbahçe'nin Ibundan sonra Avrupa'ya 
gidip gitmeyeceğine de karar verecek. 

Muhterem milletvekilleri, benim, Türkiye'de, fa
zilet Türkiye'sinde 'bir tek şikâyet merdim var; siz
lersiniz. Bu Mecliste 'beni dinleyeceksiniz ve buna 
hak vereceksiniz; çünkü, sizden başka hak yeri yok 
Türkiye'de. Türkiye'de en büyük, parlamento; en 
büyük, karan veren (kuruluştur ve onun mümessili 
de hükümettir, öyle zannediyorum İki, bu sözlerimi 
dinleyecek ve, Ibenim, buradan merdiven kurup Tan-
rı'ya gitmemi istemeyeceksiniz, hakikimi vereceksi
niz. 

Arkadaşlar, o kadar enteresandır ikıi, 20 - 24 Ekim 
arasında toplanan Avrupa Pariamenitosunun, İngiliz 
Üyesi, sosyalizm üzerinde adeta kıpkızıl Richard 
Ballfe vermiş olduğu hayalî raporuyla, AET'deki 
Türik Parlamenteriıerin üyeliklerinin askıya aıknrna-
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sini istedi. O ingiltere ki, o İngiliz seyircisi ki, Haysell 
Stadında 52 kişiyi öldürdü. Görüyorsunuz 'ki, Avrupa 
topluluğu, gerek sporda, gerek politikada ve gerek 
bazı meselelerde, mümkün olduğu kadar, Türkiye'yi 
dışlamak işiyor. 

Şunun sebebi nedir? Büyük düşünür Mevlana'nıo, 
«Gel, istersen Mecûsi ol, istersen Hıristiyan ol, gel; 
bizim dergâhımız açılkiıır» felsefesinin faziletine ina
nan Türkler, dünyanın en terbiyeli seyircisine, en 
terbiyeli oyuncusuna sahiptir; fakat Avrupa gaddar
dır. 

Şimdi şu iki paralelden sonra..,; 
BAŞKAN — Sayın Eırgüder, sürenizi çok aştınız, 

lütfen toparlayınız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Baş-
üstüne efendim. 

Şu iki paralelden sonra şunu düşünüyoruz: Bun
lar, 6 Kasımda buraya gelecekler, yani Göteburg ta
kımı idarecileri ve gazetecileri; hoşgeldin mi diyece
ğiz? 

Şimdi, berideniz, Türkiye Cumhuriyetiniitf bir sa
de vatandaşı olarak, artı (+) parlamentonun naçiz 
bir üyesi olaraik, Sayın Millî Eğicim Balkanından is
tirham ediyorum: 'Bir defa, ©n ağır şeklide, ağırlığı
nı ıkoysun; Avrupa'da uğradığımız haksızlığı dava 
yoluyla, protesto yoluyla, her türlü yasal yollarla, 
def. etsin. Ayrıca, Gümrük Bakanından istirhamım 
var: Bu gelecek olanlar, tam gümrüklemeye tabi ola
caklar. («'Bravo» seslierli, alkışlar) Ayrıca, Sağlık ve 
Sosyal Yardan Bakanından ricam var: Ruhî ve zihnî 
mikrobun içinde de mlilfcnop vardır; tam manasıyla, 
bunlara, her türlü hastalık, hatta son zamanda bütün 
dünyada moda "olan AİDS hastalığının kontrolünün 
de yapılmasını üstiyorum. 

Saygılarımla ve sevgilerimle. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür .ederim Sayın Ergüder. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — 4 Ocak 1961 tarihli ve 211 sayılı Türk Silah

lı Kuvvetleri İç Hizmet Kanununun 68 inci Madde
sinin Bazı Bölüm Fıkralarının Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Tasarısının geri verilmesine dair Baş-: 
bakanlık tezkeresi (1/643, 3/888) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin sunuşlar bölümünde, Başbakanlığın, İç

tüzüğün 76 ncı maddesine göre verilmiş ilki ayrı tez-
Ikeresi vardır; okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığıma 
İlgi : 28.1.1985 tarihli ve 101-1671/03551 sayılı 

yazımız. 

İlgide kayıtlı yazımızla (Başkanlığınıza sunulan 
«4 Ocak 1961 Tarihli ve 211 sayılı Türk Silahlı Kuv
vetleri İç Hizmet Kanununun 68 linoi Maddesinin (b) 
Fılkrası ile 87 nci Maddesinin Bazı Bölüm Fıkraları
nın Değiştirilmesi Hakkında Kanun Ta®arısı»nın, ye
niden 'incelenmek üzere geri gönderilmesini arz ©de
rim. 

Turgut özatt 
Başbakan 

BAŞKAN — Milî Savunma Komisyonunda (bu
lunan tasarı, hükümete geri verilmiştir. 

2. — Müebbet ağır hapis cezasına hükümlü Ham-
di Çevik'e ait dava dosyasının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi (3/869, 3/887) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îllgi : a) 11.10.1985 gün ve 19.301-16758 sayılı 

yazımız, 
b) Millî Savunma Bakanlığınım 24.10.1985 gün 

ve 1985/2810-5 sayılı yazısı^ 
Türk Ceza Kanununun 450/4 üncü maddesine mu

halefet suçundan ölüm cezasına mahkûm edilen Ah
met Kınalı hakkındaki dava dosyası, ÜUgii (a) yazımız 
ekinde gereği yapılmak üzere sunulmuştu. 

Aynı dava dosyasında müebbet ağır hapis ceza
sına mahkûm edilen Hamdi Çevik, vermiş olduğu 
dilekçe ile «Karar Düzeltmesi» talebimde bulunduğun
dan, hükümlüye ait dava dosyasının Milî Savunma 
Bakanlığına tevdi edilmek üzere Başbakanlığa iade 
edilmesinıi arz ederim^ 

Turgut özaî 
Başbakan 

ıBAŞKAN — Adalet Komisyonunda bulunan dos
ya, hükümete geri verilmiştir. 

3. — Bursa Milletvekili îlhan Aşkın'ın; 193 sa
yılı Gelir Vergisi Kanununun bazı maddelerinin de
ğiştirilmesi ve bu Kanuna bazı hükümler eklenmesi 
hakkında kanun teklifi ile 5422 sayılı Kurumlar Ver
gisi Kanununun 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası
nın değiştirilmesi hakkındaki kanun teklifini geri 
aldığına dair önergesi (2/266, 2/264, 4/146) 

BAŞKAN — İçtüzüğüm 76 ncı maddesine göre 
verilmiş başka bir ıtezkere vardır; onu da okutuyo
rum: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına ver

miş bulunduğum 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun Bazı Madddelerinin Değiştirilmesi ve bu Ka
nuna Bazı Hükümler Bklienmesi Hakkındaki Kanun 
Teklifim ile 5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu
nun 14 üncü Maddesinin 6 ncı Fıkrasının Değiştiril-. 
mesi Hakkındaki Kamun Teklifimin, hükümet tasa
rılarında yer alması sebebiyle geri çökmek istediğimi 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
îlhan Aşkın 

Bursa 
IBAŞKAN — Plan ve Bütçe Komisyonunda bu

lunan teklif geri verilmiştir. 
4. — Bursa Milletvekili Mustafa Ertuğrul Ün-

lü'nün Dışişleri Komisyonundan çekildiğine dair 
önergesi (4/145) 

IBAŞKAN — Komisyondan İstifa tezkereleri var
dır; ayrı ayrı okutup, bibilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Mec&i Başkanlığına 
KİT Komisyonunda divan üyeliğine seçilmiş bulun

duğumdan, 'Dışişleri Komisyonundan istifa ediyo
rum. 

Gereğinin yapılmasını saygılarımla arz ederim. 
M. Ertuğrul Ünlü 

Bursa 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Balıkesir Milletvekili İsmail Dayı'nın Ada

let Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/144) 
BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Millî Eğitim ve Adalet komisyonlarında görev

lendirilmiş bulunmaktayım. Çalışmaların aynı za
mana rastlaması dolayısıyla her iki komisyona de
vamda güçlük çekmekteyim^ Adalet Komisyonundan 
iistiifamın kabulünü rica ederim. 

Saygılar sunanım^ 
Jsmail Dayı 

Balıkesir 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
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IV. — SEÇİMLER 

1. — Dışişleri Komisyonunda açık bulunan bir 
üyelik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin seçim kısmına geçiyo
ruz. 

Dışişleri Komisyonumda açık bulunan ve Ana
vatan Partisi Grubuna düşen bir üyeJıiik için, Ana
vatan Partisi Grubunca, Ankara Milletvekili Sayın 
Halil Şıvgın aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul ©dikmiştir. 

Sayın milıtetvdkllerıi; siyasî parti gruplarının Plan 
ve JBütçe Komisyonu ile, Kamu İktisadî Teşebbüs
leri Komisyonundaki - yüzde oranilarının değişmesi 
sonucu olarak, bu koımiisyonlıarda bağımsız milletve
killerine biırer üyelik düşmektedir. 

Plan ve Bütçe Konuiısyonu ilıe, Kamu İktisadî 
Teşebbüsleri Komisyonundaki açık birer üyelik için 
aday olmak isteyen bağımsız sayın milletvekillerinin, 
yazılı olarak Başkanlığa müraoaalt etmelerinıi rica 
ederim. 

L — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLlS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
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 — Gündemin, Genel Görüşme ve Mec
lîs Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşırnıeler kıs
mına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan 8/9 esas numaralı, İstanbul 
Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk ve 10 arkadaşı
nın, Doğu ve Güneydoğu illerimizdeki bölücü ve yı
kıcı olaylar konusunda, Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 
görüşme açıknasıına ilişiklin önergesi üzerindeki ön 
görüşmelere başlıyoruz. * 

Hükümet?... Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum efendini: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Doğu ve Güneydoğu illerimizde uzun süredir, özel

likle askerî birliklerimize karşı, bölücü ve yıkıcı bir 
eylem birliği içinde «gerilla» usulleri ile saldırıldığı 
ve vatanı korumakla görevli «Mehmetçiklerimizin 
şehit edildikleri bilinen bir gerçektir. 

Bu; 
«Ebedi Türk Vatan ve Milletinin bütünlüğüne ve 

kutsal Türk Devletinin varlığına karşı, cumhuriyet 
devrinde benzeri görülmemiş bölücü ve yıkıcı kanlı 
bir iç savaşın gerçekleşme noktasına» yaklaşım girişi
midir. 

Öte yandan, belirli çevreler, «Türkiye Devletinin 
ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü» sarsacak 
eylemler içine girmektedirler. Yurt içinde ve dışında 
oluşturulan odaklar, halkımızı birbirine karşı gös
termek için yeni teoriler geliştirmektedMer. 

Yasama yetkisini Türk Milleti adına kullanmakta 
olan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu konuda gerek
li girişimlerde bulunmak ve tüm gerçekleri ulusumuza 
ve dünya kamuoyuna açıklamak zorundadır. 

Böyle bir değerlendirmeyi sağlayabilmek için Ana
yasamızın 98 inci maddesi ve Millet Meclisi İçtüzü
ğünün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca genel gö
rüşme açılmasını arz ve teklif ederiz. 

Yılmaz İhsan Hastürk 
(İstanbul 

Cevdet Karslı 
Giresun 

Cemal Özdemir 
Tokat 

IRıza Tekin 
Siirt 

Arif Toprak 
Niğde 

Kemali Gökçora 
Bursa 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul 

iSelçuk Akıncı 
Tekirdağ 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Fahrettin Uluç 
ıSamsun 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Hüseyin Avni Sağesen 
Ordu 

OAŞKAN — içtüzüğümüze göre, genel görüşme 
açılıp açılmaması hususunda hükümete, siyasî parti 
gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine veya 
onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz verile
cektir. 

Sayın hükümet?.. 
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ıBuyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKiBULUT (Er

zincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Sayın Yılmaz Hastürk ve arkadaşları tarafından 
verilen, Güneydoğu Anadoluda vuku bulan olaylarla 
ilgili ıgenel görüşme önergesi üzerine, olayların değer
lendirilmesi ve açıklanması hususunda hükümet adı
na söz almış bulunuyorum, 

Sayın milletvekilleri, Güneydoğu Anadolu Bölge
mizde vuku bulan olayları açıklamadan önce, dış 
güçler tarafından ülkemiz üzerinde oynanmak istenen 
oyunlara kısaca temas etmek istiyorum. 

Tarihin çeşitli dönemlerinde Ortadoğu'nun, önem
li bir stratejik yapıya sahip olması dolayısıyla, çe
şitli istilalara, savaşlara ve kargaşaya sahne olduğu 
'bilinmektedir. Günümüzde de bu mücadelenin de
vamına şahit olmaktayız. 

Ülkemiz, stratejik mevkii itibariyle, Ortadoğu'daki, 
güçler çatışmasının içine itilmek istenmekte ve bunu 
sağlamak için de, çok uzun süreden beri, bölgede, dış 
güçlerin tahrik ve teşvikiyle, iç bütünlüğümüz bozul
mak istenmektedir. Ülkemiz, uluslararası terörizmin 
bir hedefi seçilerek, toplumun çökertilmesini ve iç 
savaşı başlatarak son Türk Devletinin parçalanmasını 
amaçlayan, planlı, programlı ve dışarıdan destek gö
ren faaliyetlerin yoğunlaştırıldığı, hedef ülke olarak 
ele alınmıştır. 

Sayın milletvekilleri, ülkemizin, konum olarak 
Asya ve Avrupa'yı bağlayan bir köprü oluşu, boğaz
lara sahip olması, Ortadoğu'ya inen istikametlerin 
üstünde bulunması, Türkiye'ye ayrı bir değer ver
mektedir Günümüzde ülkeler sıcak bir savaşa maruz 
kalmadan, ihtilaller, ayaklanmalar ve iç olaylarla sar
sılmakta ve bağımsızlıklarını kaybetmektedirler. De
mokrasi ile idare edilen hürriyetçi rejimler, bizzat o 
ülkenin insanları kullanılarak içeriden çökertilmiş ve 
toprak bütünlükleriyle, istiklallerini kaybetmişlerdir. 

Hür dünya ülkelerini tehdit eden bu savaş türü, 
jeopolitik ve jeostratejik yönden ayrı bir değer ta
şıyan Türkiye'yi ve son Türk Devletini öncelikle 
hedef almış bulunmaktadır, Dışarıdan gelen tehlike
ler ne kadar büyük olursa olsun, Türk Milletinin, 
millî birlik ve beraberliği sayesinde, her seferinde bü
tün tehlikeleri bertaraf ettiğini tarih. göstermektedir. 
Dış güçler, beynelmilel soğuk savaş ve tahrik teşvik-
lefiyle ülkemizi kardeş kavgasının içine itmişlerdir. 

Yüce Meclisin değerli üyeleri, bölücü unsurlar çe
şitli dönemlerde, bölgenin farklı sosyal ve ekonomik 
yapısını istismar etmek suretiyle kitle içinde müessir 
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olma gayretlerini sürdürmeye çalışmışlardır. Marksist, 
Leninist, komünist ideolojik fikirler etrafında örgüt
lenen, buna uygun taktik ve metotları kullanmaya 
başlayan bölücü mihraklar, günümüzde, yurt dışın
da Türkiye aleyhine faaliyet gösteren bütün çevre
lerle irtibat ve ittifak ilişkisi içerisine girmişlerdir. 
Son olayların da gösterdiği gibi, bölücü unsurlar, si
lahlı propaganda faaliyetini gündeme getirerek, bu 
konunun uluslararası platformda tartışılmasını sağ
lama gayreti içine girmişlerdir. 

12 Eylül 1980 Harekâtına kadar silahlı terör ey
lemlerine aralıksız olarak devam eden bu örgütler, 
'bu tarihten sonra, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Böl
gesinde bulunan militan kadrosunu Suriye ve Lübnan 
içlerine çekerek, Suriye'nin kontrolünde eğitim kamp
ları açarak, militan kadrosunu silahlı eğitime tabi 
tutmuşlardır. Bu arada, Avrupada 1981 yılından iti
baren, bölücü örgütler özellikle Fransa, Federal Al
manya ve İsveç gibi ülkelerde kurdukları derndkler 
vasıtasıyla örgüte kazandırdıkları elemanları, Suriye 
ve Lübnan'daki eğitim kamplarına göndermişlerdir. 

Yıkıcı ve bölücü unsurlarca Batı Avrupada Tür
kiye aleyhine başlatılan protesto, miting ve açlık grev
leri sırasında örgütler giderek güçlenmeye başlamış; 
Avrupadaki diğer bölücü örgütlerin kadrolarım da 
büyük ölçüde ele geçirerek etkili hale gelmiştir. Batı 
Avrupadan Suriye ve Lübnan'da bulunan eğitim kamp
larına sürekli eleman gönderme imkânına kavuşan ör
gütler, kadrolarını geliştirme yoluna girmişlerdir, 

Ayrıca, 1980 harekâtı sonrasında örgütler, Fe
deral Almanyada çok sayıda yayın organı çıkararak 
basın - yayın ağı kurmuş ve böylece propagandalarını 
etkili bir şekilde yapmayı başararak, Avrupa kamu
oyunu ülkemiz aleyhine çevirmeye çalışmıştır. 

1982 yılı ortalarında İsrail'in Lübnan'ı işgali ile 
Suriye içlerine çekilen örgüt militanları, ülkemize 
sızmak üzere faaliyete geçmişlerdir. Suriye'den Ku
zey Irak'a yerleşen bu bölücü örgütler Hakkâri İlimi
zin sınır bölgelerinde çalışmalarına başlamış; daha 
sonra bu çalışmalarını diğer illere de kaydırarak yo
ğun bir faaliyet içerisine girmişlerdir. Bölgenin 
coğrafî yapısından da istifade eden teröristler, pro
paganda ve ajitasyon çalışmaları için, sınır bölgesine 
yakın il ve ilçelerdeki çalışmalarını artırarak buralar
da yeni kadrolar oluşturmuşlardır. Örgütler, geçmiş
teki örgütlenme pratiğinden doğan önemli hata ve 
eksikliklerini giderme gayretlerinden hareketle yeni 
taktik ve stratejiler tespit etmişler, 'bu çerçeve doğ
rultusunda çalışma usulleri olarak: 
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1. Devrim harekâtı, silahlı mücadele ve halk sa
vaşı temelinde gelişecektir. Bu sebeple, örgüt merkez
leri, olarak, kitlelerin bulunduğu ve güvenlik kuv-
vetleıMn denetiminin zayıf olduğu alanlar, yen! kırsal 
bölgelerin seçilmesi, 

2. Kırsal alanlarda yeraltı faaliyetlerinin başlatıl
ması ve gizli üslerin kurulması, 

3. İdeolojik, yönden örigüüe yalkın köylerin tespit 
edilerek, emin köylerin oluşturulması* 

4. Bölgede bulunan muhlbir ve ajanların tespiti, 
5. Ülkeye geliş gidiş güzergâhlarının tespitli, 
Hususlarını belirlemişlerdir. 
Doğu ve Güneydoğu bölgemizde yeniden örgüt

lenen teröristler, kırsal alan çalışmalarında kendile
rini emniyete almalk için, devlet yanlısı kişilerin öl
dürüleceği tehdidinde bulunarak, yoğun propaganda 
çalışmalarına başlamışlardır. Bölgenin coğrafî yapı
sının özeliklerinden istifade etmek suretiyle, grup
lar halinde ulaşım imkânlarının olmadığı kırsal ke
simlerdeki köylere giderek, buradaki vatandaşlarımıza 
gözdağı verdikleri müşahede edilmiştir. 

Belirtilen bu gizli örgütlenme ve çalışmalar sonu
cu, teröristler, Siirt'in Eruh ve Hakkâri'nin Şemdinli-
ilçelerine 15.8.1984 günü saat 21.30 sıralarında silahlı 
ibaskın düzenleyereik eylemlerine başlamışlardır. 12 
Eylül 1980 tarihinden sonra büyük ölçüde çökertilmiş 
olan hu örgütlerden biri, yurt dışından ülkemize 
soktuğu terör gruplarıyla, sansasyonel eylemlerini böy
lece gerçekleştirmişlerdir. -

ıBu baskınlar sırasında, ilçedeki jandarma kara
kolları, askerî lojmanlar, resmî daireler hedef alınmış
tır, Olaylarda, Eruh İlçesinde 1 jandarma eri şehit 
edilmiş; 9 jandarma eri ve 3 sivil olmak üzere, toplam 
12 kişi yaralanmış; karakoldaki muhtelif silah ve 
mermiler gasp edilmiştir. 

Şemdinli baskınında ise; 1 jandarma astsubay şehit 
"" edilmiş; bir asteğmen ile 1 er yaralanmıştır. 

Bu olaylar sonrası bölgede yapılan çok yönlü ope
rasyonlarda, baskınlara bilfiil katılan, onlara yardımcı 
olan ve barındıran, 200 civarında şahıs yakalanarak 
adlî makamlara teslim edilmiştir. 

iSayın milletvekilleri, eylemlere başlayan bu örgü
tün, bilhassa, bölgede bulunan aşiretlere yaklaşarak, 
onları da kendi saflarına çekmek istediği, bu aşiret
leri devlet güçlerinin karşısına çıkartarak, sözde halk 
savaşı kuvılcımını haşlatmaya çalıştığı ayrıca müşahede 
edilmiştir. Fakat, alınan tedbirler neticesinde, örgüt 
ile aşiretler arasındaki bağlar zayıflamış ve çoğu aşi
ret, devletin yanında yer alarak, bölücü örgütün oyu
nuna gelmemiştir. 

Örgüt, yurt içindeki terör olaylarına paralel ola
rak, yurt dışında da kamuoyu oluşturmak maksadıy
la 21 Mart 1985 günü, Yunanistan'ın Atina ve Federal 
Almanya'nın Bonn şehirlerinde, Türkiye'ye karşı, söz
de Ibir cephe savaşı başlattığını açıklamıştır. Böylece, 
örgütün, uluslararası alanda sesini duyarmayı, bazı 
ülkelerin gözünde meşruluk kazanarak, bu ülkelerin 
kendilerine aktif biçimde yardım etmesini sağlamayı, 
ülkemizJdeki aşın sol hareketlerle her türlü dayanışma, 
eylem birliği, ittifak ve cephe ilişkilerini geliştirmeyi 
Doğu ve Güneydoğu Anadoluda -başta diğer bölücü 
örgütler olmak üzere - geniş kitleleri, silahlı mücade
lesini destekleyecek şekilde kullanmayı amaçladığı an
laşılmaktadır. 

Yurt dışında açıklanan bu cephe teşekkülünün, 
yurt içinde, - Eruh ve Şemdinli baskınları örneği -
sansasyonel bir eylemle açıklanmak istendiğinin tes
pit edilmesi üzerine, bölgede alınan çok yönlü ted
birler sonucu, örgüt, bu cephe teşekkülünü yurt için
de gerçekleştirememiştir. 

Bölücü terör örgütünün, yurt içi ve yurt dışındaki 
sol örgütlerle cephe ve ittifak ilişkisine girerek, terör 
eylemlerini yurt sathına yaymayı ve bu suretle, üze
rindeki baskıyı hafifletmeyi amaçladığı anlaşılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, 15 Ağustos 1984 ile 30 Ekim1 

1985 tarihleri arasında 83 çatışma, 13 pusu, 16 bas
kın, 48 saldırı olmak üzere, toplam 160 olay meyda
na gelmiştir. Bu olaylarda, güvenlik kuvvetlerimSz-
den 75 kişi şehit olmuş, 80 vatandaşımız da hayatını 
kaybetmiştir; aynca, 100 güvenlik mensubumuz ile 
50 sivil vatandaşımız yaralanmıştır. Yapılan operas
yonlar sonucunda, 113'ü ölü olmak üzere, 586 örgüt 
mensulbu ele geçirilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu 'bölgemizdeki iller, hü
kümetimiz tarafından, kalkınmada öncelikli iller kap
samına alınmış, ayrı bir uygulama ile de, harekât böl
gesindeki bu illerimizde yatırımlara öncelik verilmiş
tir. Bölgede, örgütün eylem ve faaliyetindeki gelişen 
durumlara paralel olarak gerekli tedbirler alınarak, 
bölge, hakimiyet alanına alınmıştır. Meydana gelen 
olaylar tedricen azalma göstermekle beraber, örgüt, 
sesini duyurmak, sansasyon yaratmak ve varlığını 
hissettirmek bakımından eylemlerine devam etmekte
dir. Eylemlerini müteakip, harekât bölgesine yakın 
komşu ülkelere kaçan örgüt mensuplarının, bu ülke
lerde barınmak, eğitim ve eylem hazırlıklarını önle
mek ve mani olmak bakımından diplomatik girişim
ler devam ettirilmektedir. 
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örgütün, kış şartları nedeniyle, uyguladığı taktik
te meydana gelecek değişikliklere uygun olarak, ha
rekât bakımından gerekli önleyici ve imha edici ted
birler alınmıştır. 

Meydana gelen olaylar dikkatle incelendiğinde, bö
lücü teröristlerin, kadın - çocuk demeden, hedef gö
zetmeksizin, silahlı eylemlerini sistemli olarak yürüt
tükleri görülecektir; hatta, Ibölge halkına hizmet gö
türmek amacıyla köylerde kontrole giden sağlık eki-
'bine saldırılalbilmekte ve doktor, hemşke gibi kişileri 
öldürülmektedirler. 

Şu husus açıklıkla bilinmelidir ki, bu terör olay
ları, ülke ve millet bütünlüğümüze yönelerek, bu yö
relerimizde ayrı bir devlet kurma amacını taşımakta
dır. Olayları, bazı politik hesaplarla değerlendlirme-
mek gerekmektedir. Ülke ve millet bütünlüğümüzün 
her şeyin üstünde olduğu ilkesinden hareketle, birlik 
ve (beraberlik içerisinde, bu terör odaklarıyla mücade
le etmek durumundayız. Bu hususta, vatanını ve mil
letini seven, Türk Devletinin bekasına ve bütünlüğü
ne İnanan her Türkün, terörle mücadelede yanımız
da olduklarımdan kuşku duymamaktayız. Bu birlik 
ve beraberlik duyguları içerisinde olan yüce milleti
mizin, üstesinden gelemeyeceği hiçlbir olay yoktur. 

(Bölgenin coğrafî özellikleri dolayısıyla, yapılan 
operasyonların bir kusimımda müspet netice almak 
mümkün olamamaktadır. Eyleme geçen teröristler, 
çoğu kez, eylemlerden sonra komşu ülkelere kaçmak
tadırlar. Dış güçler tarafımdan organize edilen bu fa
aliyetlere karşı, bölgedeki güvenlik kuvvetleri, canları 
patasına da olsa, çalışmalarını kararlı bir şekilde sür
dürmektedirler. Saıyın milletvekilleri,- açıklıkla ifade 
dtimelk gerekirse, operasyonlarda ve gece baskınların
da can kaıylbımıız olimıalkltaldır; falkalt bu dürumı h'iç-
(b'ir zaman bizi karaimlsarlığa itmemektedir; azimli hir 
Ibiçilmlde ve kararlılıkla, bu silalhlı örgüt mensuplarına 
karşı mücadeleyi sürdüreceğiz. 

IKanaaltim'iz odur ki, çeşitli dış güçlerin tahrik ve 
'teşvikiyle ortaya çıkarılarak, uzun süre, Türkiye'nin 
en ömemli siyasî meselesini teşkili elden aişırı sol terör 
faaliyetlerinim, 12 Eylül'den sonra bir türlü istenilen 
güç ve müess'iriiyetine kavuşiturulamalmaisı, dış güç
lerin, daha dÜnaiıriik bir kütle olarak gördüğü bölücü 
örgütleri devreye sokmasına sebep olmuş, bu terör ör
gütünün kısa bir sürede ortaya çıkması sağlanmıştır. 
'Bu itibarla, tıpkı Ermeni meselesinin dünya kamuo
yunda lanse edillmesine benzer şekilde, bir Kürt me
selesi suni olarak ortaya atılmış ve Türkiye üzerimdeki 
oyunlarda, Ermemi meselesine paralel, omumla güç ve 
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eylem birliğli içerisinde gel'işitirilmeye çalışılan bir ikin
ci ayrılıkçı unsur meydana getirilmek istenmiştir, Oy-
ısa, bin yıllık Türk tarihinde, millet olarak, Türk -
Kürt diye bir ayrım, me fertler arasımda ve me de dev
let politikasında vücut bulmamıştır. Vatanı bir, mil
leti bir, dimi bir, bayrağı bir olan bu vatan çocukla
rını, Türk - Kürt gibi sumi şekilde bölmeye çalışanlar 
ve bumdan menfaat umanlar hüsrana uğramaya mah
kûmdur. 

Temel amaç, Türkiye'de .asgarî seviyeye inmiş 
olan anarşi ve terörün yeniden gündeme getirilmesi, 
güvenlik ve huzur içimdeki ülkemizin geliışmesini en
gelleyecek yeni meselelerin yaratılmasıdır. 

Güçlü bir Türkiye Cumhuriyetimin ve onun Silah
lı Kuvvetlerimin, bu olayın üstesinden gelmemesi 
mümkün değildir. Bazı şartlardan faydalanarak ve 
kalleşçe, sürdürülen bu eylemler ezilmeye ve yok ol
maya mahkûmdur. Bu inançla, bu faaliyetlere h'içb'ir 
kimsemin karşı çıkabileceğini sanimıyorum. 

iîzalh eftltiğimliz bu nedenlerle, genel görüşme açıl-
rmasımdan yana olmadığımızı arz eder, hepinizi say
gılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Şimdi söz istem sırasına göre gruplara söz ve

receğim. 
Milliyetçi Demokrasi Paresi Grulbu adına Bitlis 

MıillelvekiH Sayın Faik Tarımcıoğlu; buyurun efen
dim. (MDP sıralarımdan alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA FAtK TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son de
rece ciddî, hassas, önemli, Türkiye'nin bekasıyla il
gili bir komu şu anda huzurlarınızdadır. 

Türk'iye'niın dört yandan maruz kaldığı-dış baskı
lar, Türkiye'nin jeopolitik yapısı, tarihî mirası, için
de bulunduğu dış ve iç siyasî şartları hepimizce ma
lumdur. 

Öteden beri ırk, dil, din, mezhep ve ideolojiler 
eMyle Türkiye'yi yıkmak, parçalamak, bölmek, za
yıflatarak hâkim olmak isteyen ve zaman zaman, işi, 
silahlı (fiilî müdahale ve işgallere kadar götüren güç
ler, her zaman olduğu giibi şimdi de, olanca hız, işti-
ha ve malum küstahlığı ile faaliyete geçmişlerdir. Ge
me, her zaman olduğu gibi, aynı tutum ve emellerin 
tahakkuku için, her vesileden istifade ederek, her va
sıtayı kullanarak, Mlsakıtmillî sınırları üzerinde oyun 
üstüne oyun oynalmaktadlıriar. Bu oyunlar ne biter, 
ne de tükenir... Bunu biliyoruz, ve gene biliyoruz ki, 
Türfci'ye'mim büyümesimdem tir tir korkan bazı cüce 
odaklar, her türlü adi, siyasî şantajlara başvurarak bu 
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uğursuz kervana katılmışlar ve devam etmektedirler. 
Avrapadan bazı kısır ve dar siyasî kadrolar buna ye
şil ışık yakmakta, destekleyicisi ve hatta en azından 
ıseyirdisi olmaktadırlar. Sofya 'da, Atina'da, Lefkoşe' 
de, Şam'da ve Lübnan'da bazı odaklar bu meşum ka
osta fırsat kollamaktadırlar ve tabiî, denizaşırı kin 
ve intikam yuvaları, ASALAIsı ile, fraksiyonları ile, 
silah ve uyuşturucu kaçakçıları ile bu oyunun içerisin
dedirler. Meseleyi bu şekilde ortaiya koydulktan son
ra, şimdi gelelim, huzurlarınızdaki önergenin muhte
va ve veriliş seferine. 

Sayın milletvekilleri, şu anda, bazı sıcak, vahim 
ve elim olayların tırmandırılmak istendiği doğrudur 
Türkiye üzerinde oynanan oyunlar ve bu oyunu sah
neye kayanlar, kıliif ve strateji değişikliğinde ustadır-
lar. Şimdi, bu oyunlar yurdumuzun belirli bir bölge
sinde. tem'erklüz dtitiritaek istenmektedir. Tahrikler, 
yıkıcı ve kanlı eylemler, Türkiye'riin dış meselelerin
den soyutlanamaz. Hele hele, tamamen masum ve kirli 
em'sllere alet edilmek isitenen, sabırlı, metin, temiz va-
tandaşlarnmızın bu oyuna sahne olarak gösterilmesi, 
meseleye yanlış teşhis koymak an'lalmına gelir. Millî 
meselelerde milleti incitmek kimsenin halktı değildir. 
Her türlü parti düşüncesinin üzerinde görülmesi gere-

* ken millî meseleler istismar konusu olamaz. Büze gö
re, verilen önerge her yönüyle talihsiz bir önergedir. 
Bu batkımdan, meseleye çok yönlü yaklaşmak, bir bü-
ıtün olarak ele almak, dış kaynaklı tahriklere kapılma
mak, onların oyunlarına gelmeden dbğaı teşhis 'koya
rak olanca kararlılıkla üzerine gitmek gerekmektedir. 

|Meseleyi, önergelde olduğu gibi takdim et'mek, biz
ce, hem eksik, hem de yanlıştır; hele hele, aceleyle 
kaleme alındığı irilJJbaını veren bazı tal'ilhs'iz terimler 
kul'lanı'llmaisı, bizde, vahim bir hatadır. 

O bakumdan, Milliyetçi Demokrasi Partisi olarak, 
Türküye üzerimde oynanan, oynanmak istenen oyunları 
'bir bütün içerisinde ortaya koyabilmek, Türkiye Bü
yük Millet Meclisli olarak bu millî meselede tespit 
edilecek millî istikameti tayin ötmek için esasen bir 
hazırlık yapılmakta idi. Meseleleri yerinde tespit et
mek üzere doğrudan doğruya halkla ve ilgililerle çok 
faydalı görüşmeler yapan bir .grup aricadaşım bir ra
por hazırlayarak gruba takdim etmiştir. 

'Hükümete büyük görevler düşmektedir. Hükülme-
ıtiin vdbali ve taahhütleri vardır. Hükümete düşen gö
revlerin, sonuna kadar takipçisi olacağız. Konu 
önemli, ciddî, hassas; fakat çok yönlüdür. Bu itibarla, 
meseleyi bütün boyutlarıyla ele alabilmek için, gere-
Ikirs'e gizli bir oturum yaparak, çizdiğim sınırlar içeri-
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sinde, bir bütün içerisinde tartışmak, bizce, daha lü
zumlu ve faydalıdır. Meselelerin üzerine kararlılıkla, 
hiçbir şeyden çekinmeden, açık yüreklilikle gitmek is
temek başka şey, yanlıış teşhis başka şeydir. Onun 
için, aceleye getirilmiş -tekrar ediyorum- bu talihsiz 
önergenin reddi görüşündeyiz, 

Hepinize «saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın TarDmcıoğ-

•m, 
Anavatan Partisi Gruibu adına îsltaınlbul M'illetıveT 

kili Sayın Hayrettin Elmas; buyurumuz efendini. 
ANAP GRUBU ADINA HAYRETTİN ELMAS 

(fstanlbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem 
üyeleri; sözlerime başlamadan önce şahsım ve. gru-
'bum adına hepinizi saygı ile selamlıyorum. 

'Yurdumuz coğrafî konumu itiİbariyle büyük bir 
jeopolitik öneme sahiptir. Jeopolitik durumunun As
ya ve Avrupa kıtaları arasında köprü teşkil etmesi, 
petrol kaynaklaruna yakınlığı, Batı savunma ve de
mokrasi sisteminin en son ve önemli halkasını oluştur
ması ve zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip 
ıdlm'aisı, tarihin her döneminde Türkiye'yi, yıkıcı un-
ısurlar yönünden cazüp hale getlrmişitir. Bu arada, 50 
'milyonu aşan bir nüfus potansiyeli ve gelişmekte olan 
ekonomik gücü ise, söz konusu yıkıcı unsurların, Tür
kiye'ye daha da önem vermelerini gerektiren bir du
rum yaratmıştır. 

Dünya güç dengesinde çok hassas, ve kritik bir 
yere sahip olan ülkemizi direkt saldırılarla ele geçir-
menlin zorluğu bir yana, böyle bir girişlimin, dünya ba
rışını tehdit edebilecek bir durum yaratacağı da açık
tır. Bu nedenlerle, dış tehdit unsurlarının, hedef al
dıkları ülkeleri, doğrudan silahlı saldırı yerine, son 
yıllarda daha yoğun olarak uygulanmakta olan, içten 
bölerek çökertmek suretiyle ele geçirme yöntemini 
tercih ettikleri ve bu amaca yöneldikleri görülmekte
dir. 

'Ülkemize yönelik tehdit çok yönlüdür : Dış ülke
lerden yönlendirilen kaçakçılık, uluslararası terörizm, 
birkısım ülkelerin emelleri, Ermeni terörizmi, iç ve dış 
yılkıcı unsurların müşterek ve münferit çabaları, ca
susluk eylemleri ile, doist ve müttefik ülkelerdeki 
Türk yıkıcı unsurları iç içe ve el ele vererek Türkiye 
için dış tehdit çemberini oluşturmuşlardır. 

Yukarıda belirîJilen amaca ulaşmak için, asırlar
dır hiçbir ayırım gözetmeksizin kardeşçe yaşayan, 
Kurttüluş Savaşı ve sonrasında düşmana ve güçlüklere 
el ele göğüs geren Türk halkının, dinî inançları, si
yasal ve politik görüşleri ve bölgesel farklılıkları, 
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memleketlimizin bölünmesinde bir araç olarak kulla
nılarak, Türk MMöti duyarlı bir duruma getirilrniiştir. 
Duyarlılık, geçtiğimiz demokratik yaışaımdan sonra, 
Atatürk ilkelerinden giderek uzaklaşılması sonucu do
ğan boşluğun diğer sapık ideolojilerle doldurulmaya 
çalışılmasıyla daha da artmrşitır. Böylece, Türk toplu
mu yıllarca, dıştan yönetilen ve tezgâhlanan, yoğun, 
yıkıcı ve bölücü çalışma ve propagandalarla, giderek, 
'bölünme noktasına getirilmek istenmiş ve değişik dü
zeylerde, bazı sözde yöresel liderler yaratılmaya ça
lışılmıştır. 

Yüce Meclisin sayın üyeleri, önerge sahiplerinin 
genel görüşme açılması isteklerimde belirttikleri olay
lar, şüphesiz, gmıbuimuzoa bilinımekte ve yaklnen ta
kip edilmektedir. Kanaatimizce, olaıykr genellikle 
Güneydoğu Bölgesinde ve arazi yapısının çok sarp 
olduğu bir kesimde cereyan etmektedir. Ayrıca, o böl
gedeki ik'i komşu ülkemizin savaş durumunda bulun
ması, sınırların, karşılıklı olarak korunması ve kont
rolünü gayrimüsait hale geçirtmiştir. Bu durum, o böl
gedeki olayların bir ölçüde artmasına neden olmakta
dır. 

Doğu Anadolu'daki olaylar, Güneydoğu Anadolu 
(Bölgesindeki olaylarla kıyaslanımayacak kadar küçük
tür; ancak, küçük olmasına rağmen, Doğu Aanadolu 
(Bölgesi de göz ardı edilmemiştir. Bu olayların bugün
lerde- giderek artmasının sebeplerinden birfei, belki 
de en önemlisi, hükümetin, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgeleri için iktisalden gelişmeyi sağlayacak ted
birler alması ve ekonomik politikasının bölgede olum
lu gelişmelere yol açacağının anlaşılmış olmasıdır. 
Bugün için yapılan baskınlar ve kışkırtıcı olaylarla, 
Iböligeye yapılan ve yapılacak olan yatırımların fren
lenmesine çalışıldığı açıkça görülmektedir; çünkü, 
kalkındırılmış Doğu ve Güneydoğu Anadolu insanı, 
ibu gibi bölücü ve parçalayıcı anarşik faaliyetlere kar
şı daha bilinçli olacak ve bu gibi faaliyetleri tesirsiz 
'hale getirecektir. 

(inancımız odur ki, bu bölgelerde hükümetimiz, ta-
ıbiî kaynakların değerlendirilmesi, tarım ve hayvancı
lığın geliŞfcirlmiesi ve ürünlerin değerlendirilmesine yö
nelik, istihdam artırıcı projeler için özel teşvik ted
birlerinden vazgeçmeyecektir; projelerin özelliğine gö
re, ucuz ve uzun vadeli kredilerin verilmesinden, ya
tırını maliyetlerinin belirli bir bölümünün devletçe 
karşılanmasından ve işletme döneminde vergi mua
fiyetinden asla vazgeçmeyecektir; yine, bu bölgeler
de, yol, su, elektrik, ökül, hastane, sağlık ocağı, ha
berleşme gibi altyapı yatırımlarının ve sosyal tesisle

rin süratle yapılması devam edecektir; tek kelime ile, 
bölgede sosyali refahı dengeli bir şekilde yaymaya de
vam edecektir. 

İSayın rriiUldövökilleri, diğer taraftan, Türkiye'nin 
güçlü bir devlet olmasından ve gitgide güçlenmesin
den rahatsız olan ülkeler ve odaklar vardır ve Tür
kiye güçlendikçe, bunların ralhatsızlikTarının artacağı 
da taibiîdir. Dolaylısıyla, Türkiye'nin güçlenmesini hiç 
değilse bir ölçülde azalHtalbilmek veya geciktire'bilmek 
için çeşitli usul ve yollara başvurulacağı taibiîdir; iş
te, Güneydoğu Anadoluda, şartlandırılmuş bazı eşkı
ya bozuntularına, yaptırılmak istenen budur. 

Hukuk Devleti olan Türkiye Cumhuriyetinim, ken
disini, bir avuç maceracıya teslim etmeyeceği herkes
çe bilinmelidir. Bazı radikali tedbirlerle, bu hadiseleri 
kusa zaman içerisinde bastırmak mümkün görülmekle 
heralber, insan halklarından ve özgürlüklerinden ayrıl
madan bu gibi olayları önlemenin zorluklarını tak
dirlerinize arz ediyorum. Diğer bir deyişle, eşkiyaya, 
eşkilyanıın aynı usulleriyle mukabele ötmek, takdir 
edilir ki, mümkün değildir. Bu sebeple, bazı üzücü 
olayları göze almak ve daima basiretli davranmakta, 
uzun zaman içerisinde yarar olacağı kanaatini taşı-, 
maktayız* 

Değerli arkadaşlarını, özellikle Güneydoğu Ana
doluda sınır illerinin, çıkmaz sokak olmaktan kurta
rılması, komşu ülkelerle iktisadî ilişkiler ve sınır ti
caretinin geliştirilmesi, kaçakçılık yapanların menfa
atlerine dokunmuştur. Bölge halkı, güvenlik kuvvet
lerimizin en yakın yardımoısıdır. Bşk'iya ile işbirliği 
yapanlar, işte, menfaatlerine •manii olnan bu kaçakçı
lardır. Bu olayları yaratanların vur - kaç yöntemiy
le hareket ettikleri ve bölgenin coğrafî yapısından ya
rarlanarak yurt dışına kaçtıkları bilinen bir gerçektir. 
Bu sebeple, Güneydoğu Anadoludak'i komşu ülkele
rin, Türkiye'yi rahatsız ve huzursuz eden bu eşkiya ve 
canileri ülkelerinde himaye etmeyerek, konunun hal
linde büyük yardımcı olacakları kanaatindeyiz. Şüp
hesiz 'bu, iyi komşuluk münasebetlerimiz çerçevesin
de kendilerinden beklediğimiz önemüi bir husustur. 

Muhterem milletvekilleri, hükümetin bu hususta 
yaptığı uygulamaların bütün ayrıntılarıyla Meclis 
kürsüsünden görüşülmesinin, özellikle, görevli güven
lik personelinin can emniyeti bakımından mahzurlu 
olalbiîeceği hatırdan çıkartılmamalıdır. Türkiye Cum-
(huriyetli Hükümeti bu meselenin halli için gerekli bü-
ıtün tedbirleri almıştır, almaktadır ve alacaktır; bu 
olayların üstesinden de en kısa zamanda mutlaka ge
lecektir. Bu olaylar -çok üzücüdür- Türkiye Devle-
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tinin, ülkesi ve milletiyle bölünmez 'bütünlüğüne (kar
şı kabul edilip, üzerinde ciddiyet ve ehemmiyetle du-
rulrnalkJtaldır ve durülacalkjtır. Sayın muhalefet üyeleri
nin de aynı düşümce ve görüşte ol'ması memnuniyet 
veridMir; muhalefet, bu haliyle, hükümettin alacağı ve 
uygulayacağı kararlarda yardımcı ve cesaret verici bir 
güç olacaktır. Bununla beraber, konunun özelliği, ge
lişen dış ilişkiler balkımından şu anfda geınel görüşme 
açılimaısının zamansız ve faydasız olacağı kanaatinde
yiz. Güçlü Türkiye ilkeleri ve hedefleri doğrultüisun-
da çal usan hükümetimizin, böyle, halkımızın deste
ğiyle, en kusa zamanda bu meselenin üsteslinden gele
ceğine yürekten inancı'mızı belirtir; 'bu duygu ve dü
şünceler içinde, aziz şdhitleriımize Allalbtan rahmet, bü
yük mill'etilmize huzur dolu günler dileğiyle, yüce Mec
lisi saygılarımla selamlarım. (ANAP sıralarından al-

. 'kuşlar) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elmas. 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Paşa Sarıoğlu; 

'buyurunuz efendim. 
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ

rı) — Sayın Başkan, çok değerli arkadaşlarım; önce 
hepinizi saygıyla «damlıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu'da Türk Devletinin birlik ve bütünlüğüne yöne
lik çöte harekeden ve bölücülük olaylarıyla ilgili 
olanak bir genel görüşme açılması konusunda gru
bum adına bazı düşüncelerimi dile getirmek istiyo
rum. 

Değerli arkadaşlarım1, ibiz parti olarak, hem Tür
kiye'nin 'tam 'bir 'birlik ve bütünlüğünden, güvenli
ğinden yanayız ve hem de 'bu çetelerle uğraşılırken, 
demokratik usuller içerisinde, vatandaşın halk ve hu
kukunun en üs't düzeyde korunmasından yanayız. 
Bizim inancımız odur ki, Türkiye gibi 'büyük 'bir ül
ke, 'bu mücadelede, vatandaşı yanına jalaırak, Tür
kiye'de demokratik usûlleri tam anlamıyla işletmek 
suretiyle, vatandaşla birlikte, 'bölgede 'bulunan, ora
da yaşayan halkla birlikte, bugüne kadar olduğu gi
bi ve geçmişte de 'bunun örnekleri görüldüğü gibi, 
Türkiye'ye göz diken, Türkiye'yi bölmek isteyen her 
türlü iç ve dış 'bölücü hareketleri bugüne kadar alt 
ettiği gibi, bundan sonra da üstesinden gelecektir; 
bundan bizim herhangi 'bir endişemiz yoktur. 

Ben yakında Doğu Bölgemizden döndüm... Bu
güne kadar partimiz 'adına yapılan konuşmalarda da 
ifade edildiği gibi, Türk vatandaşı daima devletli ile 
'beraberdir ve kendisıinin yaşadığı bölgeye göz diken 

ve onu ayırmak 'isteyen herkese bizîden önce karşı 
çıkmıştır ve çıkacaktır; 'bundan kimsemin şüphesi 
olmasın. 

İçeride ve dışarıda herkesin şunu 'bilmesi lazım
dır ki, Türk Hükümeti ve Türk Devleti halkın des
teğini aldıkça, 'bu gibi küçük hareketleri kendileri
ne göre amaç edinenler, bugüne kadar olduğu gibi, 
'bundan sonra da hüsrana uğrayacaktır ve uğratıla
caktır. 

Basından takip dttiğimıiz kadarıyla, endişe ve
rici 'birtakım haberler gelmektedir. O itibarla, olay
ları yerinde incelemek, gerekli tedbirleri almak ve 
ilerde daha güçlü 'bir şekilde 'bunların karşısına 
çıkmak için, 'bence, yapılması lazım gelen şey, böy
le 'bir genel görüşmeden önce, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinde gizli 'bir o'turum yapılması suretiyle 
olayların 'bütün 'boyutları hakkında, hükümetin ve 
İçişleri 'Bakanının yüce Meclise 'bilgi vermesidir, 
bunda fayda vardır. 

Değerli arkadaşlarım, bugüne kadar laldığımız 'bil
gilere göre, 'bu 'olayları çıkaranlar dışarıdan her tür
lü desteği görmekte; her «türlü moral ve lojistik des
tek dışarıdan yapılmaktadır. Binaenaleyh, istihbarat 
kaynaklarımızdan alınan bilgiler (hükümetin bize 
vereceği ölçüde) karşısında, hükümetin (bunlara kar
şı ne gibi tedbir alması lazım geldiğinin 'bilinmesine 
büyük ihtiyaç vardır. Çünkü bildiğiniz ıgibi, Türki
ye'nin etrafı bize dost olmayan 'birçok ülke ile çev
rilidir; Türkiye ile ilgili konplıar Avrupa'nın birçok 
forumlarında tartışılmaktadır; fakat ülfade edeyim ki, 
Türkiye gerçeğini bugüne kadar 'biz, belli ölçüde ve 
belli düzeyde yansıtabildik. 

Yakından takip ettiğimize ve fotasından da aldığı
mız bilgilere 'göre, bu bölgedeki hareketin 'başı Su
riye'de 'bulunmaktadır; ama yaygın 'bir şekilde di
ğer ülkelerden de destek görmektedir. 3 kişisi öldü 
diye, 2 400 kilometre uzaklıktaki Tunus'a gidip bir 
karargâhı 'bombalayan îsrail ıgibi 'bir ülke, hakkını 
ararken, Türkiye'nin etrafında olan ülkeler Türkiye 
ile de dost geçinirlerken, Türkiye'nin içerisinıde ken
di zayıf duruim'larına da bakmadan parmaklarını oy-
natımak istemektedirler, 

Binaenaleyh, Türkiye bunlarla (dostluk alış-veri-
şini devam ettirirken, yalnız ticarî 'açıdan değil de
ğerli arkadaşlarım,* siyasal açıdan da, geleceğe dö
nük 'olarak hesaplarını iyi yapmak durumundadır. O 

' itibarla, Türkiye 'bu yöndeki istihbaratını sağlam 
kaynaklara dayandırmak ve gerektiğinde de gerekli 
zecri tedbirleri alımak durumundadır. 
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IBuıgün üzülerek ifade edeyim ki, Türk vatanda
şı ıgilbi, ben de, Türkiye'ye karşı yapılan tecavüz
ler karşısında, Türkiye'nin gerek Avrupa karşısında, 
gerekse 'bizden çok zayıf olan ve bize mulhltaç olan 
ülkeler karşısında çekingen ve suskun 'tavrını anla
makta güçlük çökmekteyim ve ayrıca 'bundan üzün
tü duyduğumu da ifade etmek işitiyorum değerli ar-
kadaşilarıım. 

O itibarla, bu kadar bassas ve devlete yönelik 
böyle bir konuda, karar verme yetkisi olan Büyük 
Millet Meclisi, Türkiye'nin birliği 'için her 'türlü 
desteği ıgösterir; muhalefet partisi olarak gösterir, 
vatandaş, olarak ıgösterir. 'Binaenaleyh, Mecliste çok 
boyutlu bir tartışmanın açılmasından yanayız; çünkü 
biz bu konuda genel alarak açıklıktan yanayız; bu
nun iç ve dış unsurları vardır. Böyle bir konuda ko
nuşabilmek için, evvela almamız lazım gelen bütün 
'bilgilerin, hükümet boyutumda bize veritaesi lazım. 
Ondan sionıra da, hükümetin istediği, devletin iste
diği her türlü desiteği vermeye biz hazırız değerli 
arkadaşlarım. 

Şimdi, bizim 'burada (müzakere ettiğimiz, şu 
anda görüşmekte olduğumuz konuda gerekli ve ye
terli bilgileri almadan bunlar üzerümde fazla yorum 
yapmak, bence, bizi herhangi bir tedbir almaya götür
mez. En azımdan, milletvdkilllarinin, bu konuda hü
kümet tarafından temin edilmiş bdl'l'i bir bilgiye ihti
yaçları vardır. Eğer bizler bu bilgileri ©dinmeden, sa
dece basından okuduğumuz kadarıyla bir yoruma gi
decek olllursak, zammediyorum ki, o zaman burada 
ne hükümete, ne de devlete yardımcı olabiliriz. 

O itibarla büz, partli olarak, bu konuda bir araş
tırma, bir çalışma yapmaktayız. Buna ilaveten, hü
kümetin bu konıuda gizili bir oturumda yüce Meclise 
bilgi vermesi ve ondan sonra, gerekirse, her türlü 
tedbirin Meclisle beraber alınması görüşündeyiz. Be
nim, konunun bu safhasında, fazla iteri gitmeden, 
fazla bir iddiada bulunmadan söyleyeceklerim bun
dan ibarettir. Çünkü, Türkiye'min geçmişinde, Iran' 
da öle geçirilen CIA belgelerinden de gördük - vak
tiyle bir dışişleri balkanı, «Ben bastığım yeri bilmi
yorum; çünkü istihbarat kaynaklarının ne yaptıkla
rını bilmiyorum» demişti'; bunu hepiniz okumuşsu
nuzdur. Bern de Türkiye gibi coğrafî ve jeopolitik 
konumu çok önemli olan bir ülke üzerine herkesin 
iddiası olduğu düşüncesindeyim; İsrail bile, strate
jik konumu Türkiye'den başlatmıştır. 

Binaenaleyh, bu konuyu sadece bir Güneydoğu 
Anadolu olayı olanak değerlendirip bir karara var

mak bence yanlıştır. Olayın, bütün unsurlarıyla be
raber, Türkiye'ye göz diken, içeride ve dışarıda bize 
dost gözükenlerin tutumuyla beraber, gizli bir otu
rumda burada açıklanmasında ve hükümetin bu ko
nuda etraflı bigi vermesinde, ondam sonra gerekli 
tedbirlerin alınmasında yarar görmekteyiz. 

Değerli arkadaşlarım, biliyorsunuz, Türkiye'ye yö
nelik çetelerin Lübnan'daki karargâh ve merkezinin 
dağıtaasınıdan sonra Türkiye burada gerekli tedbiri 
alamamıştır. Ben istiyordum ki, İsrail'in Lübnan'ı iş
galinden sonra, Türkiye, 'bunların çete merkezilerini 
orada dağıtsın ve bunları takip etsin. Maalesef, bu 
olmadı; bunlar Lübnan'dan çıktıktan sonra, Güney 
Kubrııs'a, Suriye'ye, iran'a veya Avrupa'nın başka 
yerlerine dağılarak, yeniden organize olmak sure
tiyle, Türkiye'ye müteveccih ve melun hareketlerini 
devam ettirmeye çalışmışlardır ve gün geçtikçe de 
etraftan kendilerine moral ve destek aramaktadırlar. 

O itibarla, konuyu tek boyutlu, sadece Güneydo
ğu Anadolu olayı olarak ele almak bence yanlıştır. 
Değerli arkadaşlarım, hiç kimse şüphe etmesin ki, 
bölgede yaşayan her Türk vatandaşı huzur istemek
tedir. Hiç kimse, evinden, ocağından, bulunduğu yer
den tedirgin edilmek istemez. .Binaenaleyh, olayı bu 
şekilde ele aldığımız takdirde, vatandaşlarla birlikte, 
onların huzur ve güveni temin edilmek suretiyle, 
bölgede her türlü operasyon yapılabilir. Olaylar dev
letin bütünlüğüne yöneliktir. Biz bu konuda devlet
le beraber, hükümetle beraber olmakta kararlıyız; an
cak, hükümetten ricamız, yapılabilecek bu operasyon
lar sırasında, vatandaşlarını herhangi bir şekilde te
dirgin edilmemesi için her türlü tedbirin alınmasıdır. 
Çünkü vatandaşın tedirgin edilmesi hususunda en kü
çük bir olay, kulaktan kulağa büyütülmek suretiyle, 
dışarıya yanlış biçimde duyurulmaktadır. Bunun za
rarları çoktur; hükümeti bu yönde de uyarmak istiyo
ruz. Ben de şahsen bölgeye gittim, doğru, yanlış, bil
miyorum; bu yöndeki herhangi bir olayın başka bir 
şekilde, başka maksatlarla, büyütülerek etrafa yan-
sıtnlîraak ve vatandaşın tedirgin edilmek istendiğini, 
duydum» gördüm. 

Hükümetten ricamız; biz bu konuda bilgi isteye
ceğiz, hükümet de hazırlıklı ölsün. Konuyu burada 
bütün boyutlarıyla görüşmemiz lazım; çünkü, ger
çekten hassas bir konudur. Türkiye Büyük Millet 
Meclisi, Türkiye'nin birliğime ve bütünlüğüne yönelik 
bir konuda müzakere açmaz, hükümet de* bu bilgi
leri Meclise vermez, gerekli tedbirleri almazsa; o za
man hükümet de, Millet Meclisi de suçlu duruma 
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düşebilir. Kısacası, konunun yeniden ele atamasın
da, tartışılmasında hükümetle hemfikiriz. 

Değerli arkadaşlarım, bizlerde gerekli ve yeterli 
bilgi olmadığı sürece, bölgeye gittiğimizde, bölge hal
kı tarafımdan sorulan sorulara yeterli cevap vereme
yiz, dolaylısıyla, onları ikna ötmek mümkün olmaz. 
Binaenaleyh hükümet gizli bir oturumda yeterli bil
giyi versin ondan sonra açık bir oturum yapmak su
retiyle müzakerelere devam edelim ve gittiğimiz yer
de de vatandaşlarımıza gerçekten güven verelim, 
onların sevgi ve desteğini kazanalım; hep birlikte, mil
letin bütünlüğünün yanında, demokrasi kurallarını,, 
vatandaşın hak ve özgürlüğünü koruyacağımızın ku
rallarını kendimiz ifade edebilelim. 

Hepinize sevgiler ve saygılar sunuyorum. (HP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Paşa Sarı-
oğlu. 

önergedeki ilk imzanın sahibi İstanbul Milletve
kili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk; buyurun efendim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Sa
yın B'aşlk'an, sayın milletvekilleri; devletin varlığı ve 
bağımsızlığını, vatanın Ve milletin bölünmez bütün
lüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini ko
ruyacağıma; Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı ka
lacağıma sizlerle birlikte andiçmiştim. Görüşmekte 
olduğumuz bu önerge, andımızın kapsamı içindedir. 

Dış güçlerin, ülkemizi parçalamak, bölmek ve 
emellerine ulaşmak için iç güçlerle belirli bir plan 
içinde eylem birliğinde oluşları, böyle bir genel gö
rüşme istemeyi zorunlu kılmıştır. 

Doğu ve Güneydoğu ilHerimizde yaşayan halkımı
zı müşkül durumda bırakan ve bu illerimizde yaşa
yan yurttaşlarımız tarafından asla onanmıayan ve 
halkımızın tüm gücüyle karşı koyduğu bu yıkıcı ey
lemlerin yönlendirici ve destekleyicileri artık açıkça 
bilinmelidir. Bu bilgi, devletimizin gücü ve varlığı 
yönünden büyük önem kazanmıştır. 

Devletimizin yanında ve her şartta emrinde olan, 
olay bölgelerimde yaşayan yurttaşlarımız, ciddî bir 
bunalım içindedirler. Onların refah ve muit'Muğunu 
sağlamak için tüm önlemlerin alınacağı yer Türkiye 
Büyük Millet Meclislidir. Önergemiz kıymetli! oyla
rınızla benimsendiği takdirde, bu konudaki bilgi ve 
belgelerin yüce Parlamentoya sunulma imkânı doğa
caktır. 

Sayın üyeler, ülkemizde komünist bir dikta amaç
layan örgütler ve bunlarla işbirliği içinde olan bö
lücü unsurlar, sayısal yönden 'az olmaları nedeniyle 
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. üzerlerine gidilmez ve zamanında tedbir alınmaz ise, 
ileride, ülkemliz için büyük tehlikeler yaratabilirler. 

Ülkemizin bir ateş çemberi içinde olduğu bilinen 
gerçektir. Ülkemiz üzerinde oynanan büyük oyunun 
tüm boyutlarımı vatansever halkımız bilmekte ve o 
engin sağduyusu ile gerekli Önlemleri almaktadır. Dev
letin bu konudaki genel sltratejisii ve halkımız adına 

I yasama görevi yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi
min bu konudaki genel görüşü artık belilrlenmelidir. 
Görüştüğümüz bu önerge ile, böyle bir imkân doğa
caktır.. 

Ruşen Eşref Ünıaydın, «Atatürk ve Millî Tesa
nüt» adlı yazısında, «Atatürk'ün birçok bakımdan 
incelenerek, türlü konularda belirtillebilecek enginlik
teki eserinin en önde gelen vasfı, dağınıklıklardan ko-

j rumup, birliğe kavuşturmak; o birliği bağımsızlığa 
ulaştırmak; o bağımsızlığı, yeni ve ileri bir topluluk 
üstünlüğüne eriştirmektir. O'nıun, «Kurtarış» ve «Ku
ruş» adıyla ilki kısımda toplanacak savaş ve devrim 
çabasının Mç değişmemiş karakteri budur. Ufak bir 
arayış ve olmuşları şöyle bir gözden: geçiriş, bizi, doğ-

{ raca bu gerçeğim karşısına koyacaktır. Atatürk'ün 
eseri, bir inandan ve bir redden doğmuştur : İnanı 
budur; Türk Milleti ezliemez ve Türk Devleti yok 
edilemez; reddi şudur : O'nun için dışarıdan, içeri-

I den, her kim tarafından gelirse gelsüm, yabancı istila-
j sıma ve ona uyacak yerli tahakküme baş eğilemez; 
I onlara baş eğmek, ölümdür. Millet ve onun devleti 
I ise, şanla yaşamalıdır ve yaşayacaktır, işte, O'nun ana 

düşüncesi budur. Bu ana düşünce, her ne pahasına 
I olursa olsun gerçdkîeştirilmeldir» demektedir. 

I Gücünü Türk Milletinden alan bu yüce Meclis, 
Türk Devletimi yok ötmek hülyasında olanları, yal
nız uyarmakla değil, gerektiğinde yok etmekle yü
kümlüdür. Günlerdir basımı meşgul eden, yanıltılmış 
ve avlanmış iç güçlerin hain plan ve eylemlerine, bu 

I parlamento suskum kalamaz; devlet, öldürücü ve yok 
I edici yumruğunu indirmekte geoikemez. 

Dış güçlerce organize edildikleri bilinen ve za-
I man zaman yurt dışında eylemler içine girebilen bu 

nifak odakları, artık, açıkça ortaya çıkarılmalıdır. 
I Aldatılmış ve vatanı bekleme göreviyle yükümlü Türk 
| askerine saldırabilecek kadar gözü d'ömmüş bu hain-
I ferin kimler olduğumu, kimlere ve ne için hizmet et-
I İliklerini, tüm kanıtlarıyla, yüce ulusumuz adkna bu 
I parlameiUtlo bîlmelitfiir. 

| Uusurnuzun temel milliyetçilik anlayışı, Yüce Ön-
I der Atatürk'ün «Ne mütkı Türküm diyene» vecize-
I simde hayatiyet bulmuştur. Bu ülkede, «Ne mutlu 
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Türküm diyene» dilemeyenlerin bulunacağına ihtimal 
vermiyorum sevgül'i arkadaşlarımı. («Bravo» sesleri, 
alkışlar) O zaman, bu olaylarım gerçek yanı, Türk 
Deviminin yıkımını isteyenlerin olduğudur. Bu odak
ların hayalci ve küstah girişimlerinin yok .edilmesi 
için, bugün, her günden daha çok birilik ve beraber
liğe ihtiyacımız vardır. 

Yüce önder Atatürk, nutkunda: «Milletimizin 
(kuvvetli, mesut ve istikrarlı yaşayabilmesi için, dev
letin, tamamen milî bir siyaset takip etmesi ve bu 
siyasetin iç teşkilatımıza tamamen uyması ve dayan
ması lazıtmdır. Milî Siyaset dediğim zaman kastetti
ğim mama ve muhteva şudur: Mlillî sınırlarımız için
de, her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak 
varlığımızı korumakla, millet ve memleketin hakiki 
Saadet ve refahına çalışmak, genel olarak aşırı ihti
raslar peşinde milleti oyalamamak ve ona zarar ver-
tmemek» demektedir. 

Sayın milletvekilleri, bu önergemiz ile ilgili ola
rak, bazı sayın milletvekilleri, görüşmelerin kapalı 
bir oturumda yapılması fikrini savunmaktadırlar. Yü
ce parlamentomuz genel görüşme lehinde bir karar 
verirse ve gerekli görülürse, gizili bir oturum ile ko
nu tüm boyutlarıyla incelenebilir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — istanbul 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) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1, 2 ve 3 üncü sıralarda yer alan Istaribul Millet-. 
vekili SaJbit Batumlu'nun sözlü soru önergeleri, Sa
yın Batumlu'nun iizinli olması hasebiyle ertelenmiş
tir. 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 
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Sayın İçişleri Bakanımızın, verdiği kıymetli bilgi
lerden sonra, genıel görüşmeyi reddettiklerini belirt
melerini anlamak mümkün değil. 

Öte yandan, Milliyetçi Demokrasi Partisinin Sa
yın Sözcüsünün, önergemizde yadırgadıkları yönü 
doğrusu anlayamadıım. Acaba, bu, bir partiden ön
ce davranmış olmak mı, yoksa başka bir görüşleri 
mö. var, tespit edemedim. 

ABDÜLKERÎM YILMAZ ERDEM (Mardin) — 
Siyasî istismar... 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Millî 
egemenliğimizi, ulusumuz ve ülkemizin bölünmez bü
tünlüğünü ve Atatürk Milliyetçiliği kapsamı içinde 
«Ne mutlu Türküm» diye haykıran tüm yurttaşları
mızı ilgilendiren bu konuda, yüce parlamenıtomuzun 
siz sayın üyelerinin, genel bir görüşme açılması le
hinde oy kullanacakları inancı ile yüce heyetinize 
saygılar. sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederini Sayın Hastürk. 
Genel görüşme önergesi üzerindeki öngörüşmeler 

tamamlanmıştır. 
Genel görüşme açılıp açılmaması hususunu oyla

rınıza sunuyorum: Genel görüşme açılmasını kabul 
edenter... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir efendim. 

'BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana 'Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bazı 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü ısoru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. iBuradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 5 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin 
Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize en
gellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
6. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy

gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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ıBAŞKAN — 6 nci sırada yer alan istanbul Mil
letvekili Sabit Batumlu'nun soru önergesi, Sayın Ba
tumlu'nun izinli olması sebebiyle ertelenmiştir 

7. — 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) 

IBAŞKAN 7 nci sırada, Adana 'Milletvekilli Cü
neyt Canver'in, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğret
menlerin ilköğretimde görev almaya zorlandıkları 
'iddiasına ill'işkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Burada. 
Bir defaya malhsus olmak üzere ertelenmiştir. 
8. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, ka

mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/431) 

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

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

BAŞKAN — '8, 9 ve 10 uncu sıralarda yer alan 
İstanbul Milletvekili Sabit 'Batumlu'nun sözlü soru 
önergeleri, Sayın Batumlu'nun izinli olmaları sebe
biyle ertelerim iş tim 

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

BAŞKAN — 11 inci sırada yer alan İstanbul Mil
letvekili Hüseyin Avni Güler'in, banker ve banker-
zedelere 'ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi, 15 
gün mehil isitendiğinden ertelenmiştir. 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelcinin kaldırı
lacağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 12 nci sırada yer alan Diyarbakır 
Milletvekili Mahmud Altunakar'm sözlü soru öner
gesi, Sayın Altunakar'ın izinli olması sebebiyle erte-
lenımiştür. 

13. — 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) 

IBAŞKAN — 13 üncü sırada, İzmir Milletvekili 
Durcan Emklbayer'in, İzmir - Güzelbahçe'de topu 
ve ruhsat alınmadan 'inşaatına başlandığı iddia edilen 
'bir kooperatife ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanın
dan sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

Sayın Emklbayer?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
14. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 

asgarî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/447)-

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili IKadir Narin'in, asgarî ücrete ilişkin Çalışma 
ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru önergesi 
yer almaktadır. 

Sayın Narin-?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru
su ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emir oğlu'nun cevabı (6/448) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Dicle Üniversitesine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi yer 'almaktadır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevaplandıracak sayın ba

kan?.. Burada. 
Önergeyi okutuyorum efendim : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özaıl tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının 
sağlanımasını arz ederim. 

'Kadir Narin 
(Diyarbakır 

il. Dicle Üniversitesi Mimarlık ve Mühendislik 
Fakültesi 1984 yılında öğretime açılmıştı. Bugün iti
bariyle bu fakültenin öğretim üyeleri var mıdır? 
Yoksa, (herhangi bir tedbir alınmış mıdır? 

2. Diyarbakır Dicle Üniversitesi halka dönük 
'hizmet veriyor mu? DeVIetin, bu üniversiteye olan 
desteği nelerdir? ilgili Üniversitenin piyasaya olan 
borçlarının tutarı nedir? Bu borç neden olmuştur? 
Borçlu olan Üniversitenin hizmet verebilmesi sizce 
mümkün müdür? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMIROĞLU (Malatya) — Sayın Baş-
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klan, değerli mMletvekilleri); hepinizi saygıyla selam
lıyorum. 

'Sayın Kadir Nlarin'in Dicle Üniversitesiyle ilişkili 
suallerine cevap arz ediyorum : 

«Sual , 1. iDicile Üniversitesi Mimarlık ve Mü
hendislik Fakültesi 1984 yılında öğretime açılmıştı. 
Bugün itibariyle ibu fakültenin öığrettm üyeleri var 
mıdır? Yoksa herhangi bir tedbir alınmış mıdır?» 

Dicle Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakül
tesinin Şanlıurfa'da bulunan inşaat mühendisliği bö
lümü 10 Bkitm 1984; Diyarbakır'da bulunan mimar
lık 'bölümü 'ise, 2 (Kasım 1984 tarihlerinde eğitim ve 
öğretime laçılmıştır. 

Adı geçen 'fakültenin 2 adet profesör, 7 adet do
çent, 6 'adet yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 20 
araştırma görevlisi, 4 uzman kadrosu mevcut olup; 
kanun gereği, kurulumuzca bu kadroların hepsine 
atama izni verilmiş; 1 adet profesör kadrosu için, 
2547 sayılı Kanuna 'göre atama yapılmak üzere ilan 
edilmiştir. İlgili fakültenin inşaat bölümünde halen 
1 yardımcı doçent, 3 araştırma görevlisi; mimarlık 
(bölümünde ise 1 araştırma 'görevlisi fiilen çalışmak
ta; diğer kadrolara ise peyderpey atama cihetine gi
dilmektedir. 

Ayrıca, 2547 sayılı Kanunun 35 inci maddesine 
ıgöre öğretim elemanı yetiştirmek için, 9 araştırma 
görevlisi kadrosu, doktora yapılmak üzere Orta Do
ğu Teknik Üniversitesine tahsis edilmiş bulunmak
tadır. 

Görüldüğü gibi, eğitim ve öğretime yeni açılmış 
(bulunan bu fakülteye öğretim elemanı temin edil
mesi için gerekli tdeblrler alınmıştır. Bunun yanın
da, 2547 sayılı Kanunun 40 inci maddesine göre, di
ğer üniversitelerden görevlendirme yapılması da 
mümkündür. 

«Sual 2. tDiyaırbakır Dicle Üniversitesi halka 
dönük hizmet veriyor mu? Devletin bu üniversiteye 
olan desteği nelerdir? İlgili üniversitenin piyasaya 
öten borçlarının tutarı nedir? Bu borç neden olmuş
tur? Borçlu olan üniversitenin hizmet verebilmesi 
sizce mümkün müdür?» 

Dicle Üniversitesi, elindeki imkânları halka dö
nük hizmet vermek için kullanmaktadır. Bu üniver
siteye bağlı hastanede verilen hizmet, halka verilen 
hizmetlin bir örneğidir. 

Diğer üniversitelerimizde olduğu gibi, bu üniver
sitemize devletin desteğini, her yıl bütçe kanunıl'arıyla 
nük hizmet vermek için kullanmaktadır. Bu üniver
sitelerimiz, geçmiş yıllardaki ödenek ve nakit yetmez

liği sdbebiyle çeşitli kurum ve kuruluşlara borçlu du
rumdadırlar. 

Üniversite borçlanmaları, ödeneklerin noksan tah
sisi ve tahsis edilen ödeneklere nakit bulunamama-
sından kaynaklanmaktadır. 

Dicle Üniversitesinin Kasım 1985 tarihine kadar 
ödeyeceği yatırım .harcamalarından doğan 440 mil
yon Türk Lirası, diğer cari harcamalardan doğan 
200 milyon Türk Lirası borcu bulunmaktadır. 

Bununla beraber, adı geçen üniversitenin her tür
lü hizmet, ve görevini yürüteceğini, bu konuda eldeki 
İmkânları en iyi bir şekilde kullanacağını yüksek 
takdir ve bilgilerinize arz ederim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
Sayın, Narin konuşmak istiyor musunuz? 
İKADIR NARİN .(Diyarbakır) — Teşekkür ede

rim efendim; sağolun. 
BAŞKAN —> Soru cevaplandırılmıştır. 

16. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi ara
sındaki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narinin sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 
97 nci maddesine göre ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 17 nci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Çorum İline bağlanması düşü
nülen yeni demiryoluna ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Çetin?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

18. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, sakat ve eski hükümlüleri çalıştırma yükümlülü-
lüğünü düzenleyecek tüzüğün çıkarılmayış nedenine 
ilişkin sözlü sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/459) 

IBAŞKAN — 18 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Ülzel'in, sakat ve eski hükümlüleri ça
lıştırma yükümlülüğünü düzenleyecek tüzüğün çıka
rılmayış nedenine ilişkin Çalışma ve Sosyal Güven
lik Basanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Üzel?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Milet Meclisi. Başkanlığına 
Aşağıda yazılı sorumun Çalışma ve Sosyal Gü

venlik Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplanma
sını müsaadelerinize arz ederim. 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Sora : 1 Eylül 1971 yayın 'tarihli, 1475 sayılı Ka
nunun 2869 sayılı Kanunla 30 Temmuz 1983 tari
hinde değişik 25 inci maddesine göre (gerekli sayıda 
sa'kat işçi ve eski hükümlü çalışitunma yükümlüğüne 
muihail'efetleri iş teftişleriyle tespit edilen işverenler 
ıhakkında Bakanlığınız 'bölge müdürlüklerince açılan 
kamu 'takibatı adlî davaların, sözü edilen maddede, 
'bu yükümlülüğün ne suretle tespitine ve düzenlene
ceğine dair 30 Temmuz 1983 tarihinden <beri atıfta 
bulunulan tüzüğün halen dahi çıkmamış olması 'ge
rekçesiyle, temyizi kabil olarak, düştüğü, çeşitli mah
keme kararlarından öğrenilmektedir. Bu hususların 
Bakanlığınıza da intikal etmiş olması lazım gelir. 

1475 sayılı Kanunun değişik 25 inci maddesine 
göre de himaye edilmeleri gerekli olarak durumları 
iş teftişleriyle takip edilen sakat ve eski hükümlüler 
hakkındaki ilgili tüzüğün : 

1. Kamu takibatının düşmesine götürecek bir 
gecikme ile halen daHıi çıkarılımamış olması sebebi 
nedir? 

En geç ne zaman düzenlenip yürürlüğe konulma
sı mümkün olacaktır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 

MUSTAFA 'KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Eskişehir Milletvekilli 
Sayın Nuri üzerin sorusuna cevap vermek için hu
zurunuzdayım. 

1475 sayılı İş Kanununun 30.7.1983 tarih ve 2869 
sayılı Kanun ile değişik 25 inci maddesi : 

a) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştırdık
ları 'işyerlerinde yüzde 2 oranında sakat kimseyi, mes
lek, beden ve ruhî durumlarına uygun bir işte ça-
lışt ırmakla yükümlüdürler. 

Aynı il hudutları içinde birden fazla işyeri bulu
nan işverenlerin çalıştırmakla yükümlü olduğu sakat 
sayısı, toplam işçi sayısına göre hesaplanır. 

Çalıştırılacak sakat sayısının tespitinde daimî işçi 
sayısı esars alınır. Yüzde 2'nin 'hesaplanmasında, ya
rıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz; yarım ve 
daha fazla olanlar tama iblağ edilir. 

İşyerinin işçisi iken sakatlanmış olanlara öncelik 
hakkı tanınır. Bir işyerinden malulen ayrılmak zo-
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funda kalıp da, sonradan maluliyeti ortadan kalkan 
sakat işçiler, eski işyerlerine alınmalarını istedikleri 
takdirde, işveren, bunları boş yer varsa derhal, yok
sa boşalacak liiîk işe, o andaki şartlarla, başka istek
lilere tercih ederek almak zorundadır. 

İşveren, çalıştırmak zorunda olduğu sakat kim
seleri İş ve İşçi Bulma Kurumu 'aracılığıyla sağlar. 

Çalıştırılacak sakatların nitelikleri, hangi işlerde 
çalıştırılabilecekleri, bunların işyerlerinde genel hü
kümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret şartla
rıyla, İş ve İşçi Bulma Kurumu tarafından sakatların 
mesleğe yöneltilmeleri, aneslekî yönden, iişverenlerce 
nasıl işe alınacakları, bir tüzükle düzenlenir. 

b) İşverenler 50 veya daha fazla işçi çalıştır
dıkları işyerlerinde yüzde 2 oranında eski hükümlü
yü mesleklerine uygun bir işte çalıştırmakla yüküm
lüdürler. 

Çalıştırılacak eski hükümlü sayısının tespitinde 
daimî işçi sayısı esas 'alınır. Yüzde 2'nıin hesaplanma
sında yarıma kadar olan kesirler dikkate alınmaz; 
yarım ve daha fazla olanlar 'tama iblağ edilir. 

Eski hükümlü çalıştun'lımasında, kanunlardaki, ka
mu güvenliğiyle ilgili hizmetlere ilişkin özel hüküm
ler saklıdır. 

İşveren, çalıştırmak zorunda olduğu eski hüküm
lüleri, İş ve İşçi Bulma Kurumu aracılığıyla sağlar. 

Çalıştırılacak eski hükümlülerin nitelikleri, hangi 
işlerde çalıştırılabilecekleri; bunların işyerlerinde ge
nel hükümler dışında bağlı olacakları özel ve ücret 
şartlarıyla, 'bunların işverenl'erce işe alınma usul ve 
esasları bir tüzükle düzenlenir» hükmünü ihtiva et
mektedir. 

Ayrıca, söz konusu kanunun 98 inci maddesinin 
(c) fıkrasında: «25 inci maddeye aykırı hareketle, 
sakat ve eski hükümlü çalıştırmayan işveren veya 
vekili hakkında, çalıştırmadığı her sakat ve eski hü
kümlü ve çalıştırmadığı her ay için 15 (bin lira ağır 

, para cezası hükmolunur» amir hükmü yer almakta
dır. 

Kanun 'hükümlerinin incelenmesinden de anlaşı
lacağı üzere, işverenlerin, sakat ve eski hükümlü ça
lıştırma mecburiyeti, tüzük çıkarma şartına bağlan
mamıştır. IBu itibarla, kanunun amir hükmü olan 
ve yerine getirilmemesi halinde suç unsurunun tekev
vün etmiş olması sebebiyle ağır para cezası hükmü
nü gerektiren bir fiilin, 'tüzüğün yürürlüğe 'girmeme
si gerekçe gösterilerek suç sayrlımaıması mümkün 'gö
rülmemektedir. 
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ıDiğer taraftan, kanunun amir hükmü olan, sa-
' kadarın ve eski hükümlülerin çalışma şartlarını, mes
lekî 'rehabilitasyonu, genel hükümler dışında tabi ola
cakları ücret ve özel şartları düzenleyen tüzük tasa
rıları bakanlığımızca hazırlanmış olup, Danıştayın 
incelemesini müteakip, Bakanlar Kurulu kararıyla 
yürürlüğe konulmak üzere 3.6.1985 ve 7.6.1985 tarih
lerinde Başbakanlığa sunulmuştur. 

Yüce Meclisin bilgilerine saygılarımla arz ede
rim. 

BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Üzel, konuşmak istiyor musunuz? 
'M. NURİ ÜZEL {ESkişdhk) — Evet Sayın Baş

kan. 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eski'şebk) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım; Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı tarafından sözlü soruma verilen 
cevaba ellbetteki teşdkkür edeceğim. 

Sayın Çalışma ©akam, 2 yıldan berti çıkarılmayan 
tüzüğün dayandığı maddeleri ortaya koydu ve «bu 
maddeler yürürlüktedir» dedi. 

\Pek tabiî, bu maddeler bugün yürürlükte; ama, 
maddelerin uygulanması açısından, yargı mercileri
nin aradığı esas unsur olarak, tüzüğün 2 seneden be
ri çıkarılmayışının sebebini bir türlü izah edemedi. 

Hükümet başkanına, bir bakanını şikâyet etmek 
için söylemliyoruım; ama, iş bitirmek iddiasında olan 
bir hükümetin, işi bitirmeyen (balkanına, acaba hükü
met içinde ne denir; bunu takdirlerinize bırakıyo
rum. 

2 yıldan beri çıkarılmayan bir tüzük sebebiyle, 
işyerlerinde sakat ve eski bükümlü çalıştırılmamak
tan dolayı bakanlığın kendisinin açtığı kamu davası, 
sırf bu yüzden, yargı mercilerinde, düşmektedir. İs
tediği kadar, kanunun atıf yaptığı diğer ceza hüküm
lerine göre işlem yapılacağı ortaya konmuş ve bu, 
kendi maddesinde belirtilmiş olsa bile, bu cezayı 
elbettdfcî bağımsız yargı mercileri verecektir; bu yar
gı mercileri ise, dayanak noktası .olarak, tüzüğün çı-
karılmayışını söylemektedir. Mademki tüzük çıkarıl
madan dahi bu kanun uygulanacak ve uygulamayan 
işverenler 'hakkında kanunî ceza takibatı yapılacak; 
şu halde, neden, bakanlığa intikal eden bütün mua
meleler hakkında, mahkeme kararı alınmış olan bu 
hususlarda temyiz yoluna dahi gidilmemektedir? Ko
nuyu halletmek için gerekli olan budur. 

'2 seneden beri 'bir tüzük çıkmıyor; yargı mer
cileri, «Bu tüzük çıkmadı» diye kanunu tatbik et-
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miyor ve Sayın Çalışma Bakanımız bunun üzerinde 
durmuyor. 

Bu izahatım herhalde Ibütün dikkatleri üstüne 
çekecektir ve ben konuştuktan sonra da, «cevap ve-
rilımiştir» diye geçecektir; ama kamuoyu tüzüğü bek
lemektedir; sakat ve eski hükümlüleri çalıştırmayan 
işverenler hakkında gerekli muameleyi Çalışma Ba
kanlığından (beklemektedir. 

Saygılarımla arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşdkkür ederim Sayın Üzel. 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocuk
larının eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me
tin Emiroğlu'nun cevabı (6/460) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Almanya'da çalışan vatan
daşlarımızın çocuklarının eğitim sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

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

bakan?.. Buradalar. 
Sözlü soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılması için 
gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Ankan 
Edirne 

Soru 1. Almanya'da çalışan •vatandaşlarımızın 
yanlarında bulunan : 

a) tlköğrdtim çağındaki çocuklarının sayısı ne
dir? 

Bunlardan okula devam edenlerin yüzde oranları 
nedir? 

b) Ortaöğretim çağındaki çocuklarımızın sayısı 
nedir? 

Bunlardan okula devam edenlerin yüzde oranı ne
dir? 

c) Ailelerinden ayrı olarak ıslahhane, hapishane 
veya benzeri yerlerde bulunan çocuk ve gençlerin 
sayısı nedir? 

Soru 2. Hükümetinizce, 19 Aralık 1984 tarihin
den 30 Eylül 1985 tarihine kadar, Almanya'da çalı
şan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimi veya mes
lek sahibi olmaları için neler yapılmıştır? 

Halen Almanya'da bulunan öğretmenlerimizin, 
din adamlarının ve bu konularla ilgili diğer eleman
ların sayısı ayrı ayrı nedir? 
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Soru 3. Hürriyet Gazetesinin 29.9.1985 tarühîi ve 
sonraki nüshalarında yer alan «Gurbet batağındaki 
•gençlerimiz» konusundaki röportajda belirtilen kız 
ve erkek çocuklarımızı bataktan kurtarmak amacıyla 
bugüne kadar hükümetinizce fiilen gerçekleştirilen 
önlemler nelerdir? 

(Bunların somut istatistik sonuçları nedir? 
Soru 4. 19 Aralık 1984 - 30.9.1985 tarihleri ara

sında Aimanya'daki işçilerimizin ülkemize sağladık
ları toplam döviz miktarı nedir? 

IBAŞKAN — (Buyuran Sayın Bakan. 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI 'METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın 'Baş
kan, değerli milletvekilleri; 'hepinizi tekrar saygıyla 
selamhyoruım. 

Sayın Türkân Turgut Arikan'ın, Almanya'da ça
lışan vatandaşlari'mızın çocuklarının eğitim mesele-
terine ilişkin muhtelif soruları var; bunları sırasıyla 
cevaplandırmaya çalışacağım. 

«Soru 1. Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın 
yanında bulunan, 

a) İlköğretim çağındaki çocukların sayısı ne
dir? 

IBunlardan okula devam edenlerin yüzde oranları 
nedir?» 

'Federal Almanya'da ilköğretim çağındaki (6-10 
yaş grubu) çocuklarımızın sayısı 30.9.1984 tarihi iit> 
bariyle 132 300'dür. 

iBu çocuklarımızın tamamına yakın bir kısmı oku
la devamı etmektedir. 

«b) Ortaöğretim çağlarındafci çocuklarımızın sa
yısı nedir? 

IBunlardan okulla devam edenlerin yüzde oranları 
nedir?» 

Ortaöğretim çağındaki çocuklarımızın sayısı, yine 
aynı tarih itibariyle 10-15 yaş grubunda 171 800; 
15-18 yaş gru'bunda 92 800 olmak üzere, toplam 
264 600'dür. 

1983-1984 öğretim yılı başı itibariyle, Federal 
Almanya'da okula devam mecburiyeti yaşı olan 6-18 
yaş gru'bunda, 440 700 çocuk ve gencimiz »bulunmak
ta olup, ilkokullara, genel eğitim veren orta dereceli 
okuil'iara, orta dereceli meslek öğretimi veren okullara 
devam eden öğrencilerimizin sayısı 435 853''tür. Bu 
duruma göre, okula 'devam mecburiyeti yaşında olan 
çocuklarımızın yaklaşık yüzde 2'si okula devam et
memektedir. 

c) Ailelerinden ayrı olarak, ıslahhane, (hapisha
ne veva benzeri yerlerde 'bulunan çocuk ve gençlerin 
sayısı nedir?» 

Ailelerinden ayrı olarak, ıslahhane, hapishane ve 
Ibenzeri yerlerde bulunan çoculklarımızın sayısı hak
kında kesin rakam verme imkânımız Ibuluna/mamış-
tır; 'bunu ayrıca araştırma konusu yapmaktayım efen
dim. 

«•Soru 2. Hükümetinizce, 19 Aralık 1984 tari
hinden, 30 Eylül 1985 tarihine kadar, Almanya'da 
çalışan vatandaşlarımızın çocuklarının eğitimi veya 
meslek sahibi olmaları için neler yapı'lımıştır? 

Halen Almanya'da bulunan öğretmenlerimizin, 
din adamlarının ve bu konularda ilgili diğer eleman
ların sayısı ayrı ayrı nedir?» 

Hükümetimizce, Federal Almanya'da çalışan va
tandaşlarımızın çocuklarının eğitim ve meslek sa
hipleri olabilmeleri için; 

1. Bakanlar seviyesinde; Federal Alman Eğitim 
ve Bilim Bakanı, Çalışma IBakanı, Dışişleri Bakanı 
Eyalet Kültür Balkanları ile doğrudan temaslar ya
pılmıştır. 

Alman kararlar tatbikata intikal etmektedir. 
Eyalet Kültür Bakanları Daimî Konferansı toplantı
sına katılınarak, Federal Almanya'da bulunan çocuk
larımızın ve gençlerimizin eğitim sorunları ve çözüm 
teklılfleriımliz dile getirilmiş, görüş ve tekliifleriimiz, 
ayrıca yazılı olarak, toplantıya katılan Eyalet Bakanı 
ve müsteşarlarına dağıtılmıştır. 

2. Türkçe, Türk (Kültürü ve din derslerinin, 5 
(+) 2 saat şeklinde ve devamı medburî dersler ara
sına' alınması için sürekli olarak yapılan girişimleri
miz sonuç vermeye başlamış, bazı eyaletlerde talep-
ferimize uygun tatbikata (geçilmiştir. 

3. Türkçe, Türk Kültürü dersleriyle, din dersleri 
programları ve kitaplarının hazırlanmasıyla ilgili Ku
zey Ren ve Westifalya Eyaleti ile sürdürülen teksifi 
çalışmalar son safihasına gelmiş bulunmaktadır. Söz 
konusu kitaplar bütün eyaletlerde okutulabilecektir. 

4. Yurt dışına gönderliîecek öğretmenlerimiz için 
uzun süreli kurslar düzenlenmiş, Almanca dllbigiie-
rini geliştirmeleri, Alman eğitim sistemi ille eğitim 
metotlarını tanıımaları sağlanmıştır. 

5. Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın eği
tim ve öğretimleri ile ilgili hususları, ülkelere ve eya
letlere göre, yakından ve bilerek takip etmek ve yön
lendirmek üzere ihtisas masalları tesis edilmiş, geniş 
bir dokümantasyon merkezi kurulmuştur. 

16. Federal Almanya'da bulunan işsiz çocukları
mızın eğitimdeki problem sahaları ve bu sahalarda 
alınacak önlemler tespit edilmiş; Almanca olarak 

I bastırılarak, ilgililere letimiştir. 
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7. Meslekî öğretim yapma imkânı bulamayan 
gençlerimizin büyük ölçüde yararlandığı, dezavan
tajlı gençlerin işletmeler üstü meslekî öğretimi için 
ayrılan meblağ, 1984 yılında 168 milyon DM iken, 
1985 yılında 256 milyon DM'a çıkartılmıştır. 

Federal Almanya'da bakanlığımızca atanan öğ
retmen sayıları ise şöyledir : tlkokul öğretmeni 547, 
ortaokul öğretmeni 104. 

Yine Federal Almanya'da Diyanet İşleri Başkan
lığımıza bağlı görevlilerin sayısı : Din müşaviri 1, 
din hizmetleri ataşesi 4, din görevlisi 148, sosyal yar
dımcı 9. 

«Soru 3. Hürriyet Gazetesinin 29.9.1985 tarihli 
ve sonraki nüshalarında yer alan, «Gurbet batağın-
daki gençlerimiz» konusundaki röportajda belirtilen 
kız ve erkek çocuklarımızı bataktan kurtarmak ama
cıyla bugüne kadar hükümetinizce fiilen gerçekleşti
rilen önlemler nelerdir? Bunların somut istatistik so
nuçları nedir?» denilmektedir. 

Cevaben arz ediyorum : Söz konusu gazetenin 
29.9.1985 ila 9.10.1985 tarihleri arasındaki nüshaların
da yer alan «Gurbet batağındaki gençlerimiz» konu
sundaki röportajda belirtilen çocuklarımızın kurta
rılması ve özellikle belirtilen duruma düşmemeleri 
için, eğitim ve din müşavirliklerimizin ilgilileri, sü
rekli olarak, gençlerimiz ve aileleri ile temas etmek
tedirler. 

Suç teşkil eden, ahlak dışı olan bu davranışlar, 
bu tehlikeli durum, işsiz, boşta bulunan Alman ve 
yabancı bütün gençler için söz konusu olmakta,, çok 
az sayıda da olsa, bir kısım gencimiz de söz konusu 
duruma düşmektedir. 

Sebepleri ortadan kaldırmak amacıyla, çocukları
mızın genel eğitim olarak, okullarını - mezuniyet bel
gesiyle - bitirerek, meslekî öğretim görmeleri, meslek 
sahibi olmaları için gayret sarf edilmektedir. Esasen, 
Almanya'daki millî eğitim açısından yapılan bu teş
kilatlanmanın anaamacı da buna yöneliktir. 

«Soru 4. 19 Aralık 1984 - 30 Eylül 1985 tarih
leri arasında Almanya'daki işçilerimizin ülkemize 
sağladıkları toplam döviz miktarı nedir?» 

Toplam döviz miktarı 2 milyar 124 milyon DM'tır. 
Arz ederim efendim. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, konuşmak istiyor musunuz? 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; her şeyden önce 
Sayın Bakana, verdikleri cevaplar için teşekkür edi
yorum ve alınan birtakım önlemleri de gerçekten 
olumlu karşılıyorum. Ancak, konu gerçekten önemli; 
bazı hususları gerek hükümete, gerek Yüce Meclise 
sunmakta da yarar görüyorum. 

Hürriyet Gazetesinde bir ay önce bir seri röpor
taj yayınlandı; sanıyorum sizler de izlediniz; ancak, 
ben, birkaç başlığı tekrar okumakta yarar görüyo
rum : «Burası okul çağındaki gençlerle dolu bir ba
takhane; biri 17, diğeri daha 13 yaşında.» «Merce-
desli yaşlı şorolo; hayat erkeği zokolar.» «Oya, ba
tağın en diplerinde debeleniyor» «Ağabey, biz ölmü
şüz artık; bunu söyleyen Oya'nın yaşı henüz 19» 

Bu arada, işçilerimizin 1972 yılından beri ülke
mize gönderdikleri döviz miktarlarını da tespit et
meye çalıştım; bunlara da kısaca bir göz atalım. Kü-
mülatif olarak şöyle : 1972 - 1983 döneminde 17,6 
milyar dolar, 1984 yılında 1,8 milyar dolar, 1985 yı
lının ilk altı ayında ise 700 milyon dolar yollamışlar; 
yani 1972 yılından beri toplam olarak ülkeye 20,1 
milyar dolar döviz yollamışlar ve ayrıca kredi he
saplarıyla da katkıda bulunmuşlar. Yapılan çalışma
lardan anladığımıza göre, 1979 yılından sonra, dış 
ticaret açığının yaklaşık yüzde 60'ı işçi dövizleriyle 
kapatılmış bulunuyor. Peki, biz gurbetteki işçilerimi
ze ne vermişiz?.. 

Kanımca, Dışişleri Bakanlığımız yeteri ölçüde ilgi
lenmemiş, Kültür ve Turizm Bakanlığımız yeteri öl
çüde ilgilenmemiş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanlığımız yeteri ölçüde ilgilenmemiş, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız yeteri ölçüde ilgilenme
miş; bu çocuklarımız böyle olmuş. Bunu, birkaç ör
nek vererek özellikle vurgulamak istiyorum. 

Benim de topladığım bilgilere göre - sayın baka
nın verdiği rakamlar doğrultusunda - rakamlar şöy
le : tlkokul, ortaokul, lise öğretmeni 645 civarında; 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı din 
kültürü öğretmeni 1 kişi. Sayın bakan, Diyanet tşleri 
Başkanlığına bağlı 148 kişi olduğunu belirttiler; buna 
çok sevindim. 

Almanya'da eğitim gören işçi çocuklarının sayısı 
da, yaklaşık olarak 435 bin. Düşününüz, 435 bin öğ
renciye, biz 645 öğretmen yollayabiliyoruz; yani, yak
laşık 675 öğrenciye 1 Türk öğretmeni düşüyor. Ben 
bunu çok az buluyorum. Demek ki, öğretmenlerimiz, 
orada bizim çocuklarımıza ulaşamıyorlar. Kaldıki, 
bunların durumu da, Devlet Planlama Teşkilatının 
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1982'de yayınladığı «Yurt Dışındaki İşçilerimiz ve 
* Çocuklarının Eğitim Sorunu» adlı bir araştırmada or

taya konuluyor. Sorunların boyutunu sizlere sunabil
mek amacıyla, buradan sadece birkaçını okumakta 
yarar görüyorum. 

Okul öncesi eğitime önem verilmediğinden yakı
nılıyor ve «0 - 6 yaş grubunun sadece yüzde 6'sı ana-, 
okulu ve yuvalara gitmektedir» deniliyor. Düşününüz 
ki, bu analar, babalar çalışmaktadırlar; demek ki, bu 
yaştaki çocuklar sahipsiz. 

Hazırlık ve kültür sınıflarının, yurt dışındaki eği
tim - öğretim amacımıza uygun olmadığını belirti
yor. Sayın bakan bunun ele alındığını belirttiler; bu
na çok memnun oldum. 

Alman okullarına uyum sağlamak amacıyla, ha
zırlık sınıflarına devam eden öğrencilerimize verilen 
derslerin çoğunlukla Türk öğretmenleri tarafından ve
rilmesi ve bu öğretmenlerin gereği kadar Almanca 
öğretememesi... Sayın bakan, bu öğretmenlerin Al
manca bilgileri konusuna da eğildiklerini belirttiler; 
bunun için de hükümete teşekkür etmek istiyorum. 

Başka bir sorun : Yabancı dil bilgisi sınırlı ya da 
hiç olmayan; yabancı eğitim sistemini uzmanca ta
nımlayan müşavir ve öğretmenlerin yurt dışına gönde
rilmiş olması. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Kitaplığında, «Yurt Dışındaki Çocuklarımızın, 
İkinci Neslin Dramı» ismiyle başka bir kitap yer alı
yor. Çocuklarımızın, gerek Türk kültürü, gerek din 
ve gerekse Türkiye ile bağlantıları bakımından ne hal
de bulunduklarını gösteriyor. 

Tespit edebildiğime göre, halen Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanlığının ilk, orta, lise_ olarak, Suudi 
Arabistan'da 1, Libya'da 2 Türk okulu vardır. Oysa 
biz, güvensizlik, sosyo - kültürel yabancılaşma, psi-
ko - sosyal şaşkınlık içinde çeşitli bunalımlar içine 
düşen yüzbinlerce çocuğumuzun, yabancı ülkelerde 
okul imkânlarına öncelikle eğilmemişiz. Geçenlerde 
burada bir yasa tasarısını tartıştık; ülkemizde bulu
nan yabancıların çocuklarının eğitimi konusuna eğil
dik. Benim ricam, biz de kendi çocuklarımız için yurt 
dışında Türk okulları açma yolunda çabalara girişe
lim. 

Televizyonda , bugünlerde «Bu Çocuklar Bizim» 
isimli bir program sunuluyor. Şimdi ben de soruyo
rum : Yurt dışındaki bu yavrular, bu yüzbinlerce ço
cuk bizim değil mi? Daha ne zamana kadar gurbet
teki işçilerimizi para makinesi olarak göreceğiz? 

Anne ve babanın çalışması nedeniyle hüda-i nâbit 
gibi yetişen ve demin arz ettiğim o duruma düşen 
çocuklarımızı, geliniz, hep birlikte, kurtaralım, onla
rın üzerine eğilelim; Özellikle, onların durumları ko
nusunda derin araştırmalar yapalım ve sorunlarını 
gerçekten esaslı bir şekilde çözelim. 

Yapılan çalışmalar için ben teşekkür ediyorum; 
ama gene de yeterli bulmuyorum. Bu konuya, demin 
söylediğim gibi, gerek Dışişleri Bakanlığının, gerek 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının, gerek 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ve gerekse 
Kültür ve Turizm Bakanlığının derinden eğilmesini 
arzu ediyorum. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgüriün, ba

kanlık bünyesinde yapılan atamalara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/461) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, bakanlık bünyesinde yapılan 
atamalara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi, 25 gün mehil istenildiğin
den ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 21 inci sırada, Siirt Milletvekili Rı-
- za Tekin'in, Siirt İline bağlı bazı ilçelerin karayolu 
sorununa ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Tekin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

22. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel1 

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

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

BAŞKAN — 22 ve 23 üncü sıralardaki Eskişehir 
Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in sözlü soru öner
geleri, İçtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmişler
dir. 
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24. "— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Nu
tuk adlı televizyon programının son bölümünün ya-
ymlanmama nedenine ilişkin Başbakandan söziiü soru 
önergesi (6/468) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Nutuk adlı televizyon programının 
son bölümünün yayınlanmama nedenine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Canver?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
25. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

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

BALKAN — 25 ve 26 ncı sıralarda, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün önergeleri, 30 gün me
hil istendiğinden, ertelenmişlerdir. 

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

BAŞKAN — 27 nci sırada, Malatya Milletvekili 
Ayhan Fırat'ın, Hekimhan İlçesinde şeriat hükümeti 
kurmak amacıyla propaganda yaptıkları iddia edilen 
devlet memurlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi vardır. 

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

kan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

28. — 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) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, 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 vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
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29. — 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) 

30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/476) 

BAŞKAN — 29 ve 30 uncu sıralarda, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün önergeleri, 30 gün me
hil istendiğinden, ertelenmiştir. 

31. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çift
çilerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye 
mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa 
fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden fatu
ra düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün önergesi, 30 gün mehil istendi
ğinden ertelenmiştir. 

33. — 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 — 33 üncü sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli 
inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi, vardır. 

Sayın Çetin?.. Yok. 
Sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
34. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanma-
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raş'ta yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

35. — Kocaeli Milletvekili Orhan Otağ'ın, İz
mit İlinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/481) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Kocaeli Milletvekili 
Orhan Otağ'ın, İzmit İlinde körfez ve hava kirliliği
ne karşı alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Otağ?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

36. ı— Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altu-
nakar'ın üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye 
ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altu-
nakar'ın, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında 
ödenmemesinin sonuçlarına ilişkin Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/483) 

BAŞKAN — 36 ve 37 nci sırada, Diyarbakır Mil
letvekili Mahmud Altunakar'ın önergeleri, soru sahi
binin izinli olması sebebiyle ertelenmişlerdir. 

38. — 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 — 38 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, tran İslam Cumhuriyetinin kuru
luş yıldönümü nedeniyle İstanbul'da dağıtıldığı iddia 
edilen dergiye ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi vardır. 

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

bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nallbantoğlu'nun, Ankara İlindeki Sı'h-

• hiye - Tandoğan yolu projesine ilişfcin İçişleri Ba-
I kanından sözlü soru önergesi vardır. 
I Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
I Sayın Bakan?.. Yolk. 
I Ertelenmiştir. 
I 40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
I nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
I çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/486) 
I 'BAŞKAN — 40 mcı sırada, Erzurum Milletve-
[ İkili Hilmi Nalbanltoğlu'nun, Anlkara'daki ıbdödiyde-
I rin yol yapım ve tamir çalışmalarına ilişkin îçişle-
I ri 'Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 
I iSaym Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
I Sayın 'Balkan?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 

I 41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
I oğlu'nun, Yüksek Öğretim Kurulu'nun sorumluluğuna 
I ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, HaJtay Milletvekili 
I Mustaifa Murat Sökmenoğlu'nun, Yüksek Öğretim 
I Kurulu'nun sorumluluğuna ilişkin Başbakandan söz-
I lü soru önergesi vardır. 
I Sayın Sökmenoğlu?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 
I bakan?.. Yok. 
I Ertelenmiştir. 

I 42. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
I menoğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faali-
I yetlere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü-
I dürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanın-
I dan sözlü soru önergesi (6/489) 
I (BAŞKAN — 42 nci sırada, Halay Milletvekili 
I Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bö-
I lücü ve yılkıcı faaliyetlere karşı ©asın Yayın ve En-
I formasyon Genel Müdürlüğünce alınan tedbirlere iliş-
I kin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 
I Sayın Sökmenioğlu?.. Burada. 

Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru önergesinin .görüşülmesi ertelenmiştir. 

I 43. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
I menoğlu'nun, Türkçe eğitim merkezleri kurulmasına 

ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz-
I lü soru önergesi (6/490) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Türkçe eğitim mer
kezleri kurulmasına ilişfcin Millî Eğiıtim Gençlik ve 
Spor Bıaikanından sözlü soru önergesi vardır. 

I Sayın Sökmenoğlu?^ Burada. 
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Sayın Bakan?.. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kan, 15 gün mehil istiyoruz öf endim. 

BAŞKAN — Sayın Balkan 15 gün mehil iste
diklerinden, soru önergesinin görüşülmesi ertelen
miştir ef emdim. 

44. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya -
Ereğli . Ovasındaki sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/491) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Konya Milletve
kili Salim Erel'in, Konya Ereğli Ovasındaki sulaıma 
suyu ihtiyacına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Ydk. 
Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
45. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, genç

lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

BAŞKAN — 45 inci sırada İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydemir'in, gençlilerin işsizlik sorununa kar-
,şı alınacak tedbirlere lilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi vardır. 

ISayın Aydemir?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 
bakan?.. Ydk. 

Soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 

VH. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLADAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Orman Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Gö
revleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve 
Tarım, Orman ve Köy işleri Komisyonu Raporu 
(1/529) (S. Sayısı: 353) (1) 

IBAŞKAN — Gündemin, «(Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci şurada bulunan 353 sıra sayılı, Orman Ge
nel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Ka
nun Hükmümde Kararnamemin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun Tasarısının görüşmelerine kailidığı-
mız yerden devam ediyoruz. 

Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
iDünkü birleşimde tasarı 25 inci maddesine kadar 

göraşülmüş ve bu maddeye kadar kabul edilmişti; 
şimdi, 25 inci maddeyi okutuyorum : 

Taşra teşkilatı kuruluşu 
'MADDE 25. — Genel Müdürlük taşra teşkilatı 

kuruluşlarından : 
a) Bölge müdürlüğü ve müdürlüklerin kurulma

sına ve kaldu'ilmasına Bakanlığın teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu, 

b) Şefliklerin ve memurlukların kurulmasına, kal
dırılmasına ve 'bunların iç hizmet birimlerinin belir
lenmesine Genel Müdürlüğün teklifi üzerine Bakan
lık, 

Yetkilidir. 

(1) 353 S. Sayılı Basmayazı 22 Ekim 1985 ta
rihli 19 uncu Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi dkutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 
MADDE 26. — Genel Müdürlük merkez ve taş

ra teşkilatının her kademedeki yöneticileri yapmakla 
yükümlü bulundukları hizmet veya görevleri, Genel 
Müdürlük emir ve direktifleri yönünde mevzuata, 
plan ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yü
rütmekten bir üst kademeye karşı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
27 nci maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Mü

dürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 27. — Genel Müdürlük anahizmet ve 

görevleriyle ilgili konularda Bakanlıkça belirlenen 
esaslar dahilinde diğer kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla gö
revli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde isöz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi aylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
28 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
'MADDE 28. — Genel Müdürlük, hizmet alanı

na giıren konularda mahallî idarelerle koordinasyonu 
sağlamaktan sorumludur. 
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'BAŞKAN — Mıadde üzerimde söz İsteyen?.. 
HİLMİ NAUBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, şahsım adına söz işitiyorum. 
(BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Sayın 'Nalbantoğlu, konuşırna süreniz 5 dakikadır 

efendkn. 
HİLMİ NALBANTOĞLU ((Erzurum) — Sayın 

Başlkanım, sayın milletvekilleri; sayın bakanımız da 
hatırllarlar, bir soru önergesiyle 'ben Ibıı hususu daha 
önoe 'tekrar sormuştum. Erzurum İlinde Koy Hiz
metleri Gene1! Müdürlüğünün programı yapılıyor; fa
kat tabiî orada her ilçeden gelen lil ıgenel meclisi 
üyeleri de var ve bunların da bir görüşleri bulun
makta... Belki, bir 'toplantı yapılıp, ibu il genel mec
lisi üyelerinim görüşleri alınıyor veya alınmıyor, 'bil
miyorum; amra (bana, il genel meclisi üyelerinden şi
kâyetler geldi ve Iben fbu şikâyetleri sayın 'balkanıma 
arz ettim. Orada yapılan görüşmeler neticesinde 
yapılan program, sonradan .tamamen değiştirilmiş ibir 
şekilde bakanlıktan tasdik edilmiş ve ile gönderil
miş. 

Gönlüm istiyor İki, ımademM demokrasiyi yer
leştirmek istiyoruz, 'talbana ıkadar indirelim. İl genel 
meclisi üyeleri de zaten, halkımızın, tabanın tem
silcileridir; ildeki veya ilçelerindeki yatırımları bil
meleri, denetlemeleri «lazım gelen kişilerdir. Bu ko
nu herhalde bu maddeyle çok vazıh 'bir şekilde be-
lidenmemiş. 

Bu konuya çok önem verilmesi ve hu vesileyle 
zabıtlara geçmesi bakımından Söz almış bulunuyo
rum. 

Teşdkkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Nal'bant

oğlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 

TARIM ORMAN VE (KöYİŞLERİ KOMİS
YONU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Söz is'biyoruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİS

YONU BAŞKANI AHMET ALTİNTAŞ (Muğla) — 
Efendim, Sayın Nalbantoğiu'nun buyurdukları hu
sus, Köy Hizmetleri -ti Müdürlüğünü ilgilendirir; bu
nun hakkındaki 'tasarı da yüce Meclisten çıkmış ve 
yasalaşmıştır; görüştüğümüz kanun tasarısı ise, Or
man Genel Müdürlüğünün görevleri ve teşkilatıyla 
ilgilidir, yani buradaki çalışmalar Orman Genel Mü
dürlüğüne aittir. Bu nedenle,, Saym Nalbantoğlu'nun 
yanlış bir teşhisi var zannediyorum. 
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I Arz e'tmek isterim-. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Köyler-

I de orman sorunu yok mu, yakacak sorunu yok mu? 
I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Altıntaş. 
I 28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... 28 inci madde kabul 

edilmiştir. 
I 29 uncu maddeyi okutuyorum : 
I Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 

MADDE 29. — Genel Müdürlük, Kanunla ye-
I rine getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yö-
I netmelik, tebliğ, genelge ve * diğer emirlerle düzen-
I lemekil'e görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler..; 

I Etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 
j 30 uncu maddeyi okutuyorum : 
I Yetki devri 
I MADDE 30. — Genel Müdür sınırlarını açıkça 
I belirlemek şartıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına 

devredebilir. Ancak yetki devri, yetki devreden ami-
I rin sorumluluğunu kaldırmaz. 
I Bölge Müdürleri, kendilerine bağlı kuruluşların 
I amiri ve genel müdürlüğün taşra teşkilatındaki en 
I yetkili temsilcisi olup, bölgesindeki iş ve işlemlerden 
I dolayı Genel Müdüre karşı sorumludur. 
I BAŞKAN — Madde üzerinde söz asteyen?.. Yok. 
I Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
I Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul edilmiştir. 
I 31 inci maddeyi okutuyorum : 
I Atama 

MADDE 31. — 23.4.1981 tarih ve 2451 sayılı 
I Kanun kapsamı dışında kalan görevlerden 1 - 4 dere-
I celi kadrolara Genel Müdürün teklifi üzerine bakan, 

diğer bütün görevlilerin atanmaları ise Genel Müdür 
taralından yapılır. Ancak, Balkan ve Genel Müdür 
bu yetkilerini gerekli gördüğü alt kademelere dev
redebilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
RIFAT BAYAZIT -(Kahramanmaraş) — 'Sorum 

var Sayın Başkan. 
| BAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim? Yok. 
Buyurun Saym Bayazıt. 
RIFAT BAYAZIT (Kahramanmiraş) — Hatırım

da (kaldığına göre, çerçeve kanununca, bu yetki dev
rinin alt kademelere yazılı olarak verilmesi kabul 
edilmişti. Acaba, burada da, «yazılı olarak:» ibaresi
nin eklenmesi mıüımkün değil midir? Sayın bakandan 

I bu hususu rica ediyorum. 

94 — 
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem ımil-
letvefcileri; yetlki devri zaten fiilen Sayın Bayazıt'ın 
dediği şekilde yazılı olarak yapılmaktadır. Sözlü ola
rak yapılacak bir yetki devrimin zaten anlamı yoktur, 
hukuken bir anlam da taşımaz. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Balkan, soru 

sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, «Soru sormak isteyen var 

mı?» diye sorduğumda işaret etmemiştiniz.. 
ÖMER KUŞHAN >(]Kars) — Sayın Bayazıt sor

duktan sonra billurlaştı, o balkımdan sormak ihtiya
cını hissettim. 

'BAŞKAN —̂ Buyurun. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ge

çen seme de teşkilat kanunlarını tartışınken aynı konu 
üzerinde sayın balkanlara sorular yöneltmiş ve bazı 
cevaplar ataııştıım; ıburada da aynı soruyu tekrar 
sormak durumundayım. 

«Yetkilerimi ailıt kademelere devredebilir» diyor. 
Bu alt kademelerden malksat, bir alt kademe midir? 
Yoksa, sayın 'balkan, kendisine ait olan yetkiyi, de
vamlı «gözünün yakınında mütalaa ettiği bir şefe veya 
'bir müdüre devretme imkânını 'bulacak mıdır? Yani, 
'böyle 'bir uygulamayı bununla getirmiş olmayacak
lar mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın ©akan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkanım, muhterem 
milletvekilleri; bu gibi hususlarda, şüphesiz ki, sa
dece burada yazılı hususlar değil, teamüller de önem
lidir. Genel olarak, 'bu gibi yetkilerin devredi'lme-
simde, genellikle bir alt kademeye, iki alt kademe
ye kadar gitmektedir. Mesela, balkan, yetkisini dev
rettiğimde, (genellikle müsteşar ve yardımcıları »bahis 
konusudur; bir kısmını genel müdüre de aktarabil
mektedir. Bu, tabiatıyla, meseleden meseleye, ko
nudan konuya değişik dlan bir husustur. Burada 
da, «Şurada biter» diye herhangi bir şekilde tahdidi 
bir hüküm getirmek mümküri değildir, yetki devri
nin tarifi ve kapsamı bakımımdan, 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim sayın bakan. 
31 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde 'kabul 
edilmiştir. 

— 95 

31 . 10 . 1985 O : 1 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 
MADDE 32.' — Kadroların tespit, ihdas, kulla

nılması ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Ge
nel Kadro ve Usuılü HakkımdaM Mevzuat hüküm
lerine göre düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bir so

rum var. 
BAŞKAN — Buyurun. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bunu 
kim düzenleyecek? Devlet Personel Dairesi Başkan
lığı var; ona hiç sorulmayacak mı? Kadrolar böyle 
keyfe rnayeşa mı düzenlenecek? 

BAŞKAN — Efendim, burada, «Genel Kadro ve 
Usulü Hakkındaki Mevzuat hükümlerine göre dü
zenlenir» diyor. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Düzen
lenecek; ama kim düzenleyecek? Sayın bakanın mü
şaviri mi düzenleyecek? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, buyurduğunuz gibi, orada zâten usulü yaz
maktadır. Kadro alınırken, Devlet Personel Dairesi
nin görüşü ve Maliye Bakanlığının onayı ile alınır 
ve kararnameyle çıkar. Bir usulü vardır bunun, o usul 
aynen tatbik edilecektir. 

BAŞKAN — 32 nci maddeyi oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Mal ve kıymetlerin hukukî durumu 

MADDE 33. — Genel Müdürlüğün katma ve dö
ner sermaye bütçeleri ile diğer kanunî ve kazaî yol
lardan temin edilmiş bütün taşınır ve taşınmaz mal 
varlığı ve kıymetleri ile idarede mevcut orman emva
li Devlet malı hükmünde olup haczedilemez ve kamu-
laştınTaımaz. Bu mal ve kıymetler aleyhinde suç iş
leyenler Devlet malları aleyhine suç işleyenler gibi 
cezalandırılır. Taşınmaz mallar hiçbir vergi, resim 
ve harca tabi olmaksızın Genel Müdürlük adına tes
cil işlemi görür. 

BAŞKAN — Madde üzerimde söz isteyen?... Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 33 üncü madde kabul edilmiştir. 
34 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yargı mercilerinde dava işlerinin yürütülmesi 
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MADDE 34. — Genel Müdürlük Merkez ve Taş
ra Teşkilatı leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her 
nevi dava ve icra takipleri Genel Müdürlük Merke
zinde Avukat sıfatını haiz Hukuk Müşavirleri ve 
Avukatlarınca, taşra kuruluşlarında ise Orman Böl
ge Müdürlükleri, Orman İşletme Müdürlükleri ve Or
man Şeflikleri Avukatlarınca Avukat bulunmayan yer
lerde veya zamanlarda yetki verilen memurlarca yü
rütülür. Taşra teşkilatında Bakanlığın muvafakati ile 
sözleşmeli avukatlar fetihdam edilebilir. Hukuk mü
şavirleri, merkez ve taşrada görevli bütün orman avu
katları ve hukuk müşavirleri ile Genel Müdürlük Hu
kuk Müşavirliğinde ve taşra teşkilatının dava takibi 
yapılan birimlerinde çalışan memurlar ve sözfeşımelü 
avukatlar 1389 sayılı Kanun ve 'ilgili mevzuat hüküm
lerinden faydalanır. 

BASK AN — Madde üzerinde söz isteyen?... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — İzninizle 
Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; 'bu maddede mahkeme ile 
ilgii konular var : «Genel Müdürlük merkez ve taş
ra teşkilatı leh ve aleyhine açılmış ve açılacak her 
nevi dava ve icra takipleri genel müdürlük merkezinde 
avukat sıfatını haiz hukuk müşavirleri ve avukatla
rınca, taşra kuruluşlarında (ise orman bölge müdür
lükleri, orman işletme müdürlükleri ve orman şeflik
leri avukatlarınca, avukat 'bulunmayan yerlerde ve
ya zamanlarda yetkli verilen memurlarca yürütülür» 
deniyor maddede. 

İşte, en önemli nokta buradadır; bir memura 
bilmediği bir görevi yaptırmak faydalı bir sonuç 
verir mi, vermez mi?... Omuz omuza birlikte çalış
tığım ormancı arkadaşlarımdan öğrendiğim ve müşa
hede ettiğime göre, bu memur, ormana alit bütün iş
leri bırakıp, omuzunda çantası mahkeme kapıların
da dolaşacaktır; hatta benim odamda bu gibi me
murların yıllarca, aylarca oturduğunu biliyorum. Ke
man çalmayı bilmeyen bir kişiye zorla keman çal
dırmaktan farkı yoktur, bu görevlin memura veril
mesinin.... 

Bugün memleketimizde avukat da vardır, her mes
lekten İnsan da vardır. Orman teşkilat yasasını sa
yın bakanlık bu kadar iddialı olarak ortaya çıkardığı
na göre, burada da her memurun yerine avukat koy
mak zorundadır. Bu görevi memura vermek, köylü 
vatandaşlarla memuru karşı karşıya getirecek ve ara
da sevgi, saygı bağı kalmayacak; birbirini mahkeme

ye veren, birbiriyle cebelleşen insanlar haline getire
cek, ormana yapılan hizmetlerden de fayda beklene
meyecek, hizmet görülemeyecek demektir. 

Onun için, memura bu gibi yetki verilerek mah
keme kapılarına göndermeyi görev saymayı, ben bu- , 
günün şartları içerisinde uygun bulmuyorum ve bu 
maddeden bunun çıkarılmasını, bütün davaların avu-
katlarca görülmesi hususunun sağlanmasını istirham 
ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Başka söz isteyen var mı efendim?. Yok. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Sorum var Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Efendim, başka sorusu olan varsa 
kaydedelim. 

Buyurun Sayın Kazancıoğlu. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — Bu

rada memura, acaba vekâlet sıfatı mı verilecek, yani 
avukatlık veya dava vekilliği sıfatı mı verilecek?. Bu
nu memur yapabilir mi?. Yetkisi olması lazım; mah
kemeye girecek... Yani, mesela 'ben şimdi avukatım, 
avukat olmasam, vatandaşa nasıl vekillik ederim?... 
Burada, memurun sıfatı ne olacak; yani, bir avukat 
gibi mi olacak?. O sıfatı ben sizden rica ediyorum. 
Belki oluyordur; bilmiyorum efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Arz edebilir inliyim Sayın Başkan?. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, esas olarak avukatların girmesini öngörmek
teyiz. Ancak,, her yerde avukat bulunmadığı takdirde, 
orman davalarını takibe, orman mamurları, o celse 
için girme ve temsile yetkilidir orada; yoksa, vekâ
leten devamlı olarak taklibe mezun değildir. 

Bir diğer konu da, Hazine vekili olmayan yerler
de, malmüdürleri, Hazine adlına davaya girmektedir; 
o da devletin memurudur. Burada 'amaç, avukat bu
lunmayan yerlerde idareyi temsil etme ve idare hak
kına zarar getirmemek meselesidir. Bunu belirtmek 
isterim. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
YUSUF ZIYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Ayrı bir sorun var. 
BAŞKAN — Efendim, «Başka sorusu olan var 

mı?» diye sormuştum; hiç kimse ismini yazdırmadı; 
ayrıca söz veremeyeceğim. 
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YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Başka bir hususu soracağım Sayın Başkan. 

ÖMER 'KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, açık
lamalardan sonra, müsaade ederseniz, hiç olmazsa 
konuyu bir açma fırsatı verin. 

BAŞKAN — Efendim, böyle bir usûlümüz ypk-
tur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Komisyon 
Başkanının açıklamasından sonra soru sormak ihti
yacını duyuyorlar efendim. 

BAŞKAN — Efendim, «Soru sormak isteyen var 
mı?» diye sordum, hiç kimse 'ismini yazdırmadı. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, Meclis 
teamüllerini, geçmişi, lütfeder tetkik ederseniz, tar
tışmalar esnasında milletvekillerinin herhangi bir şe
kilde konuya müdahalesi veya soru •sormasının böy
lesine tahdit edilmiş olduğunu göremezsiniz. Binaena
leyh, çok kötü 'bir teamül başlatılmıştır. 

Ben istirham ediyorum, lütfen bundan sonra ol
masın. (ANAP sıralarından gürültüler.) 

AYHAN UYİ3AL (Çanakkale) — Sonulken ak
lın neredeydi?. «Soru sormak isteyen Var mı?» dedi. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Oradan değil efen
dim, burada konuşun. 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyi
niz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Usul hak
kında söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hangi usul hakkında efendim?. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Şimdi mey-

'dana gelen duruma ait mesele hakkında. 
BAŞKAN — Efendim, usulsüzlük diye bir şey 

yoktur Sayın Gökgün. 
Şimdi efendim, ben «Sual sormak isteyen var 

mı, ismini kaydedelim» dedim; 1 arkadaşımız sual 
sordu, başka kimse çıkmadı ve bu iş 'burada kapan
dı efendim. İçtüzüğümüze göre böyledir; 'bir usul
süzlük yoktur. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Türk Mil
letinin en önemli bir meselesinde, milletvekilinin ko
nuşma hakkına müdahale ediyorsunuz. 

BAŞKAN — Usulsüzlük yoktur efendim; istir
ham ediyorum... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Neden, ko
nuşma hakkını kısıtlıyorsunuz?. Sorsa ne olur?... En 
önemli konu bu... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Şimdi konuş
tun. 

BAŞKAN — Efendim, 34 üncü madde üzerin
deki görüşmeler 'bitmiştir. 

34 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... 34 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

35 inci maddeyi okutuyorum : 
Gelirler 
MADDE 35. — Orman Genel Müdürlüğünün ge

lirleri şunlardır : 
. a) Orman ürünlerinin satış ve değerlendirilme
sinden elde edilen gelirler, 

b) Devlet Ormanları üzerinde hakikî ve hükmî 
şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek ge
lirler, 

c) Döner sermayeli işletme gelirleri, 
d) Hazinece sağlanacak gelirler, 
e) Hizmet ve işletme gelirleri, 
f) Orman tarife 'bedelleri, 
g) Müsaderen" emval satışlardan elde edilen ge

lirler, 
h) Genel bütçeden yapılacak yardımlar, 
ı) Diğer gelirler. 

Yukarıdaki gelirlerden ilgili mevzuatın verdiği yet
kilerle o yıl içerisinde yapılmış bulunan giderler kar
şılandıktan sonra kalan meblağ gelecek yılın bütçe
sine gelir kaydedilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?... Yok. 
Soru sormak isteyen?... Sayın Kuşhan... 
Başka soru sormak isteyen var mı?. Lütfen... 

Kaydedelim efendim. 
Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sa

yın bakandan öğrenmek is'tliyorum : Görüşmekte ol
duğumuz yasa tasarısının 35-inci maddesinin (b) ben
dinde, «Devlet Ormanları üzerinde hakikî ve hükmî 
şahıslara tahsis edilecek alanlardan elde edilecek ge
lirler» diye 'bir bölüm konulmuştur. 

Devlet ormanları üzerinde bugüne kadar da böy
lesine hakikî ve hükmî şahıslara devredilen atanlar 
veya satılan alanlar var mıydı?. Eğer, cevapları, 
«yoktu» şeklinde ise, o zaman, neden böyle bir mad
de veya böyle bir 'bölüm getirme ihtiyacını duydu
lar?. İleride, kötü niyetin hâkim olduğu hallerde, 
şartlı olarak söylüyorum, hu durum devlet ormanla
rını tahribe yönelik bir kapıyı açmaz mı?. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
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TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
mi İlet vekilleri; bunun "sayın milletvek'iliniin dediğiyle 
ilgisi yoktur; bugüne kadar yapılan bir işlemin tek
rarıdır. Orada bir turistik tesis kurulur, başka mak
satla bir tesis kurulur veya maden ocağı vesaire var
dır; 99 sene bunların irtifak halklarından faydalanıl
maktadır. Madde, bunların gelirlerini tadat etmekte
dir; durum bundan ibarettir efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

Efendim, 35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: 
Kalbul edenler... Kalbul etmeyenler... 35 inci madde 
kalbul edilmiştir. 

36 nci maddeyi okutuyorum: 
Anlaşmazlıkların halli 
ıMADDE 36. — Bir sözleşme olsun olmasın Ge

nel Müdürlük ile Devlet daireleri müessese ve teeşek-
küılleri veya gerçek ve tüzelkişiler arasında çıkan ve 
henüz kaza mercilerine, mahkeme veya icraya in
tikal etmemiş bulunan uyuşmazlıkların sulh yoluyla 
hallinde, anlaşma veya sözleşmelerin değiştirilmesin
de veya bozulmasında, maddî ve hukukî sebeplerle 
dava ve icra takibi açılmasında veya açılan dava ve 
icra takibine devam edilmesinde veya aleyhte netice
lenenlerin yüksek dereceli mercii ve mahkemelerce in
celenmesini istemekte fayda umulmayan hallerde bun
lardan vazgeçilmesinde, açılmış dava ve icra takip
lerinin sulh yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde 
tanınacak veya terkin olunacak hak ve işin tazammun 
etniği menfaatlerin; 

(100 000 liraya kadar olanları Orman tşletme Mü
dürünün kararı, 

100 000 - 200 000 (Dahil), liraya kadar olanları Or
man Bölge Müdürünün kararı, 

200 000 - 1 500 000 (Dahil) liraya kadar olanları 
Genel Müdürün kararı, 

1 503 000 - 10 000 000 (Dahil) liraya kadar olan
ları Bakanlığın kararı, 

10 000 000 liradan fazla olanları, Danrştayın gö
rüşü alınarak müşterek karar ile halledilir. 

Yukarıda belirtilen parasal sınırlar her yıl Bütçe 
Kanunları ile tespit edilir. 

Mevzuu kalmayan veya yanlışlıkla açıldığı an
laşılan veya Genel Müdürlüğe ait hak ve menfaati 
muhtevi bulunmayan davalarla icra takipleri, miktar 
veya değeri yukarıda belirtilen parasal sınırlara tabi 
olarak iptal edilir. Dava ve icra kayıtları terkin 
olunur. 

Dava ve icra takiplerinde aleyhte verilen karar
lara karşı yüksek dereceli merci ve mahkemelere baş
vurmadan vazgeçilmesi ile idarece müdahale olunan 
ceza davalarında, suçun salbit olmaması, failinin tu
tulan şahıs olmadığının suhut bulması sebebiyle 
verilen ıberaat ve takipsizlik kararları hakkında da 
yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır. 

Tashihi karar veya iadeyi muhakeme veya 3533 
sayılı Kanuna göre hakemlerce verilmiş olan karar
lara karşı, itiraz yoluna gidilip gidilmemesinin takdiri 
davayı takip eden Daire Amirine veya Avukata aittir. 

Zaman aşımı ve hak düşürücü sürenin geçmesini 
önleyecek tedbirleri ilgililer almakla mükelleftir. 
Yukarıdaki fıkralar hükümlerine uygun Ibir karar alın
mış olmadıkça, dava ve icra takiplerinin açılması ve 
tamamen veya kısmen aleyhe sonuçlanan davalarla 
icra takiplerinde, yüksek dereceli mercilerde incelen
mesi mümkün olanlar hakkında kanun yollarına gi
dilmesi mecburidir. Bu mecburiyeti yerine getirme
mek suretiyle hukukî veya maddî sebeplerle bozul
ması mümkün bir hükmün kesinleşmesine ve bir hak
kın kaybolmasına selbep olan avukatlarla, daire amir
leri hakkında kanunî takibat yapılmakla beraber, 
meydana gelen zarar kendilerine tazmin ettirilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
,Söz isteyen?.. Yok. 
Soru sormak isteyen varsa, ismini yazalım efen* 

dim. 
iSALtıM EREL (Konya) — Sorum var Sayın Baş

kanım. 
BAŞKAN — Sayın Salim Erel, buyurun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, mad

de 36'nın, «Açılmış dava ve icra takiplerinin sulh 
yoluyla hallinde yarar görüldüğü takdirde tanınacak 
veya terkin olunacak hak ve işin tazammun ettiği 
menfaatlerin» ibaresinde «tazammun» kelimesi yeri
ne, daha açıklık getirecek, ifade edecek bir kelimenin 
konması, acaba uygun olur mu? 

BAŞKAN — Kaçıncı satırda efendim, lütfeder 
misiniz? 

SALİM EREL (Konya) — 7 nci satırda Sayın Baş
kanım. 

ıDAŞKAN — «Tazammun» kelimesi yerine?.. 
SALİM EREL (Konya) — Daha açıklık belirten 

bir kelimenin konmasını istiyorum. Şu an/da yanım
daki arkadaşların çoğuna sordum, belirgin bir cevap 
veremediler. (HP sıralarından, «Kapsam» sesi) «Kap
sam» da ölaJbilir. O bakımdan, devamlı kullanılacak 
ve aynı zamanda genç arkadaşlar bu Kanunu uygu-
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layacaMarına göre, bunun yerine daha açık bir kelime 
kullanılabilir, 

BAŞKAN — Sayın komisyon veyahut sayın bakan 
cevap verebilirler mi? 

(TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, «tazammun» bir hukuk terimidir, daha kap
samlı bir mana ifade eder; onu arz etmek isterim. 

SALİM EREL (Konya) — Daha kapsamlı bir 
kelime koyalım. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkanım, izniniz olursa ben başkaca bir ilave 
yapacağım. 

SALİM EREL (Konya) — Siz de açıklamak ihti
yacını duyduğunuza göre, daha kapsamlı bir kelime 
koyalım. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — «Kapsadığı» keli
mesini koysak, daha iyi olmaz mı Sayın Başkanım? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Bir hukuk terimi olarak bu buraya gelmiştir. Bazı 
hukuk terimlerinin karşılığı yoktur, hukuk dilinde ma-
nalanmıştır. 

ıBu kelime, yerindedir efendim. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkanını, bana izin verirseniz,' ben başka bir 
hususu arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, 24 üncü maddede, taşra kuruluşları kurarken 
«orman müdürlükleri» diye geçmiştik. Burada bir tab 
hatası olarak, «işletme» de ilave edilmiştir; «orman 
işletme müdürünün kararı» diyor. «Orman müdürü
nün kararı» şeklinde olması lazım; «işletme» keli
mesinin çıkması lazım; bu birincisi. 

Bir de efendim... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Kabul edilmiş olan 
madde Sayın Başkanım; dönülmez bu şekilde geriye. 
Sayın Başkan, 36 ncı maddedeyiz, geriye dönemezsi
niz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Oylanır burada. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Geçmiş madde mü

zakere edilir mi Sayın Başkan? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, ben şunu arz ediyorum, belki ifade edeme
dim: 24 üncü maddede.... 

BAŞKAN — Bir düzeltme mi istiyorsunuz? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Taşra kuruluşları izah edilirken... 

BAŞKAN — Bir düzeltme istiyorsunuz... 
TARIM ORMAN VE KÖY İŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Evet efendim. 

(BAŞKAN — Bunu, sonunda yapalım efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Hay hay efendim. 

BAŞKAN — Onu sonunda yapacağız. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Peki efendim, 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — O madde oylandı, 
geçti efendim... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Hayır geçmedi efendim, tam yeri. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yani 36 ncı madde
de mi geçti Sayın Başkan? 

İBAŞKAN — Hayır efendim, 24 üncü maddeden 
bahsettiler. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 24 üncü maddeyi 
tartıştık efendim. 

BAŞKAN — Efendim, bir düzelme istiyorlar, so
nunda... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜISNÜ DOĞAN — Yani 24 üncü maddeye paralel 
hale getiriyoruz, bunu demekle. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Yani aynı şeye oturacak, beraber olacak. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, benim 
sorum cevaplanamadı. 

BAŞKAN — Efendim, «tazammun» kelimesinin 
hukukî bir terim olduğu ve o bakımdan değiştiril
mesinin mümkün olmadığını söylediler; o, aynen ka
bul ediliyor. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, zatıâli-
nizden öğrenmek istiyorum; «tazammun» kelimesi 
hangi anlamda kullanılıyor? 

BAŞKAN — Efendim, hukukî bir terimdir, 
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SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, ben 
komisyon başkanından soruyorum. 

©AŞRAN — Efendim, komisyona soruyoruz, 
«tazamrnun» kelimesi... 

SALİM ERıEL (Konya) — Sayın Başkan, «tazam
rnun» kelimesi yerine ne diyeceğiz? 

'BAŞKAN — Efendim, Başkanlık bu hususta yetki
li değildir, komisyon cevap verecektir. 

SALİM EREL (Konya) — Şu anda Anayasa di
lini uyguluyorsunuz. 

IBAŞKAN — Efendim, komisyona soruyoruz; «ta
zamrnun» kelimesi... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, Türk
çe bir kelime ise... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, arz edebilir miyim, müsaade buyurursanız? 
«Tazamrnun» kelimesi bir defa hukukî kelime değil-
ıdir, «Tazamrnun» yerine «kapsayan; ihtiva eden» 
anlamını taşıyan kelimeler ikame edilebilir. 

(Takdir heyetinizindir efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkanım, hü

kümet ve komisyon işin ciddiyetine vakıf olsun. Biz 
'burada yasa çıkarıyoruz, yasak savmıyoruz. Bu so
ruya, kendileri, «hukukî tabirdir» diyor... 

BAŞKAN — Evet sayın Komisyon, düşüncenizi 
belirtmenizi istirham ediyorum. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
«İhtiva eden» de olabilir efendim, aynı şey... (HP 
sıralarından alkışlar) 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 
Başkan, «Tazamrnun» olarak kalıp kalmayacağını oy
layın efendim. 

BAŞKAN — Müsaade buyurun... 
Sayın Komisyon, o zaman «hak ve işin ihtiva et

tiği menfaat» diye düzeltmemiz lazım efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
«İhtiva ettiği» diye; evet efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, oylayın efendim. 

BAŞKAN — Efendim, oylama burada olmuyor. 
IBu, bir ifade düzeltmesid'ir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, ne 
zamandan beri sayın üyeler Başkanlık Divanına ta
limat vermeye başladı; öğrenmek istiyorum. 

TARIM ORMAN' VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
«İhtiva ettiği» de olabilir efendim; uygundur, karşı
lığıdır. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne 
zamandan beri milletvekilleri Sayın Başkanlık Diva
nına talimat vermeye başladı; öğrenmek istiyorum. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Oylama 
talebinde bulunuyoruz. 

ıBAŞKAN — Oylama talebini reddettik efendim, 
mümkün değil dedik. (Gürültüler) 

Efendim, lütfen, Sayın Kuşjhan, lütfen efendim... 
Efendim, bir düzeltme istenmiş, «tazamrnun» keli

mesi yerine, «İhtiva» şeklinde düzeltilmiştir efendim. 
Madde üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum:: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
37 nci maddeyi okutuyorum: 
Yargı mercilerinde idarenin temsili 

MADDE 37. — Genel Müdürlük avukatı bulun
mayan yerlerde veya zamanlarda Genel Müdürlüğün 
yargı rnercilerindeki temsilini ve bunlara ait görev
leri o yerin en yüksek dereceli orman memuru veya 
bu memur tarafından görevlendirilecek diğer herhan
gi bir orman memuru yapar. 

Orman Bölge müdürlükleri, orman işletme mü-
'dülükleri ve orman şeflikleri genel müdürlük adına 
yargı mercilerinde dava açmak yetkisine sahiptir. 

Orman teşkilatı bulunmayan yerlerde genel mü
dürlükçe takibi gereken bütün davalar idareyi temsi-
'len hazine avukatınca, bu avukat yoksa mahallî mal 
memurunca takip edilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sorum var Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Soru mu var efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet, 
ıBAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim? (ANAP sıralarından «Oylamaya geçtiniz» 
sesleri) 

Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan/biraz 

önce kabul etmiş olduğumuz maddede, avukatların 
bulunmadığı yerlende dava ve icra takipleri için her
hangi bir memura yetki verdik; bu maddede de böy
le bir görevi mal müdürüne veriyoruz, 

Acaba, biraz önce kabul ettiğimiz maddede de, 
mal müdürü veya o düzeyde konuya vakıf bir kimse 
görevlendirilmiş olamaz mıydı? 

Acaba, bu husus gözlerinden mi kaçtı, yoksa bir 
maksada yönelik olarak mı tadat edildi efendim? 

Teşekkür ederim. 

— 100 — 
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TARIM ORMAN VİE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO- i 
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, görevlendirme her halükârda mümkün; an
cak, orman teşkilatı bulunmayan yerlerde, Dava Ta
kip Yönetmeliğine göre, mal müdürü veya Hazine 
vekili yetkilidir; bu, yasal bir konudur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim 37 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: ı 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 37 nci madde 
Ikabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Koruma hizmetlerinde avans 

MADDE 38. — Genel Müdürlükçe orman mu
hafaza memurlarına, orman koruma hizmetlerinde kul
lanacakları her türlü araç ve gerecin sattın alınması 
için yeterli avans verilebilir. 

Uygulamaya ait usul ve esaslar genel müdürlükçe 
(hazırlanacak bir yönetmelikle gösterilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 
Buyurun Sayın Sarulhan. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 38 inci madde, orman muha
faza memurlarına, orman koruma hizmetlerinde kul
lanacakları araç ye gerecin satın alınması için avans | 
verilebileceğini ve bununla ilgili de bir yönetmelik I 
düzenleneceğini hükme bağlamaktadır. 

Aslında, bu madde işlerlik kazanırsa, çoik güzel 
ve iyi bir madde olarak gözükmektedir; ancak bir 
olay ile birlikte mütalaa edilmesini düşünüyorum. 

Bingöl'ün Karlıova İlçesine bağlı bir köyde, köy 
halkı, orman yangını çıktığını görür ve 19 kişi, köy 
tüzelkişiliğine ait bir minibüsle yangın mahalline gi
derler. Yangından, orman muhafaza memurlarının da 
haberi olmamıştır. Köylüler yangını söndürüp, gece 
geç saatte köye dönerlerken, minibüste istiap haddin
den çok fazla insan bulunduğundan, fren patlar ve 
şarampola yuvarlanırlar ve araçta 1'80 bin lira civa
rında bir hasar meydana gelir. Olayı orman idaresine 
duyururlar; köy tüzelkişiliği, kendi imkânlarını aşa
cağından, araçlarını tamir ettiremez duruma düşmüş
tür. Oysa, orman yangını köylülerin fedakâr çalış
maları sonunda söndürülmüştür. Orman idaresi, «ıBi-
zim bu tamir masrafını ödeme im'kânımız yoktur» der 
ve böylece köylü, son derece mağdur bir duruma dü
şürülmüş olur. 

Oysa, olaya baktığımızda, köylü kendi imkânla
rıyla bu yangın manalline gitmemiş olsaydı, orman 
yanığım daha da büyüyecek, Orman İdaresinin zararı | 
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çok büyük olacaktı. Bu küçük bir meblağ yüzünden 
orman idaresi ile köylülerin sürtüşmesi büyük bir 
üzüntüye neden olmuştur. Oysa böyle bir olayda da
yanışmaya her zaman ihtiyaç vardır. Orman köylü
lerine anlayışla yaklaşılması gerekirken, bunun yapıl
madığı görülmektedir. 

iBurada bu olayı nakletmekle şunu arz etmek is
tiyorum: Yangın mahallinde bu köylü vatandaşları
mızın çalışmaları takdir edileceği yerde, bu şekilde 
davranmak onları üzmüştür. 

IBen bu madde içerisinde vasıtanın kiralanması, 
hasarının karşılanması ve yangında gayret sarf eden, 
mesai veren köylülere de yevmiye olarak belli bir 
ücretin ödenmesinin düşünülmesi gerektiği kanısında
yım. Bu Kanun tasarısı içerisinde bu yoktur. 

Benim önceki konuşmamda da ifade ettiğim gibi, 
köylülerle orman idaresi elele olursa, ormanı koruma 
imkânına kavuşmuş oluruz. 

Bu düşüncelerle hepinizi saygıyla selamlarım. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
Efendim, başka söz isteyen?.. 
SALİM BREL (Konya) — Sayın Başkan, soru 

soracağım. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soru soracağım efen-

dim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sorum var 

-Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Soru soracakların isimlerini kayde

diyorum efendim, 
Başka soru sormak isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Kuşlhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Mad

denin birinci paragrafında, «Genel Müdürlükçe or
man muhafaza memurlarına, orman koruma hizmet
lerinde kullanacakları her türlü araç ve gerecin satın 
alınması için yeterli avans verilebilir» deniyor. 

Şimdi ben sayın bakandan öğrenmek istiyorum: 
Bir orman muhafaza memuru, «Ben korumakla gö
revli olduğum mıntıkada daha iyi keşif yapabilmek 
için helikopter istiyorum, helikopter almak istiyorum» 
dese, bunu verme imkânını kendileri sağlayacaklar 
mı? 

Oiğer taraftan, Devlet İhale Kanununda, «dev
letin memurlarının kullanacakları malzemeler satın 
alınır» diye bir hüküm var. 

Burada, orman memurunun, ihtiyacı olan malze
meleri alması için böyle bir avans düşünüldüğüne 
göre, Devlet İhale Kanununun dışına çıkılmış ve o 
kanun ihlal edilmiş olmuyor mu? 
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(Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; önce Sayın Saruıhan'ın değindiği hususa 
dokunmak istiyorum. 

Sayın Saruhan'ın bahsettiği hususun bu görüştü
ğümüz kanunla ilgisi yoktur. 6831 sayılı Kanunun 
70 nci maddesi bütün söylediği hussuları kapsamış
tır; onun için burada ayrıca o konuya değinmek is
temiyorum. 

İkinci olarak, Sayın Kuşhan'ın bahsettiği helikop
ter meselesi... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendim, ben örnek 
verdim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, tabiî örneğin makul 
olması lazım. 

Şimdi burada genellikle mevzuu bahis olan, bir 
motorsiklettir; hatta bazı yerlerde attır, mesele bu
dur. Önce, makul olanı dile getirmek lazım ve tatbi
kata bakmak lazım; yıllardan beri de tatbikat böyle 
devam etmiştir. 

ikinci husus: Bu verilen avansın, Devlet İhale Ka
nunu ile uzaktan yakından ilgisi yoktur; çünkü, satın 
alma işlemini orman teşkilatı yapmıyor; orman mu
hafaza memurunun birtakım malzemeye sahip olabil
mesi için, orman teşkilatı sadece avans veriyor. Satın 
alma konusu, memurun uhdesinde olan bir iştir, or
man muhafaza memurunun sahiplendiği bir iştir. 

Arz edrim efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tek

rar lütfeder misiniz? 
BAŞKAN — Buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, sayın 
bakan açıklama yaptılar aynen, «Avans orman mu
hafaza memuruna motorsiklet alımı için verilecek, 
helikopter için değil» dediler. Ben güya büyütmü
şüm... 

Motorsikletin de, Devlet İhale Kanunu çerçeve
sinde mütalaa edilmemesi gerekir; çünkü, orman mu
hafaza memuru, verilecek avanstan, mesela mo-
torsikleti alacak... 

Bunu hangi mantı'kla izah edebiliyorlar? 
Mademki bir mal, alındıktan sonra, kabili sarf 

malzeme de olmayacaktır; bunların bir demirbaş kay
dı olacak mı, şu anda teşkialtta böyle bir şey yapma
ya imkân var mı; sayın bakan bunu nasıl izah edi
yorlar? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN —Buyurun Sayın' Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın milletvekilleri, bu, doğ
rudan doğruya memurun şahsına ait bir maldır, de
mirbaş mal değildir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Avans veriyorsunuz 
sayın bakan... 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, avans veriyoruz, 
avans karşılığı ödenen paradır. Borç veriyorsunuz, 
avansın manası bu, borç para veriyorsunuz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Avans başka şey, 
borç başka şey... Kendisine kredi verin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, soru cevaplandırıl-
mışitır efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Efendini, avans, bir 
kimseye devlet a'dına iş görmeik için verilen paradır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Efendim,- avans, mahsup edilen 
paradır. 

'BAŞKAN — Sayın Salim Erel, buyurun efendim. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Balkan, 38 inci 

maidde ile ilgili olaralk, ben de aynı mealde bir soru 
soracalctım. Bu madde hak'ilkaten çok 'kapalı, çok elas
tikidir ve bu maddeyi uygulayanları şaibeli duruma 
sökalbilecelk nifteikte bir maddedir. Niçin, genel mü
dürlükçe, orman muhafaza memuruna veriliyor, mü
dür muaviıniine verilmiyor? 

Sayın bakan, «Orman koruma h'izmeitlerinde kul
lanacaklardır» dediler. 

Kullanılacak araç ve gereç, kişiye alınacaksa, nî  
çin, «şahıslar için alınacalk» denilmiyor? Avans, dev
let hizmetleri için kullanılacak, devletin hizmetlerine 
sarf edilecek emanet bir paradır; şahsî işlerde kulla-
nılacaik bir para değildir. O bakımdan, bu maddenin 
açıklık kazanacak bir şekilde düzelltilmesi için komis
yona iade edilmesini arz ve talep ediyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, biraz evvel arz 
ettiğim şekilde, madde gayet açıktır. Bu madde bugüne 
kafdar değüşdk sekilide yorumlanmamıştır; uygulamada 
da böyle olmuştur. Bu maddede biz herhangi bir ka-
palıılıık görmüyoruz, madde gayet açıtotır; uygulama
sında da herhangi bir problem yoktur efendim. 

Arz ederim., 
'BAŞKAN — Soru cevapl'andmhnışltır efendim. 
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Sayın Götegün, buyurun efefldim. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Dün, hatırla

nacağı üzene, bu anaçlara akaryakıt parası verilip ve
rilmeyeceği konusunda bir soru sonılimuşitu. 

Sayın 'komisyonca verilen oevapida, bunun karşıla
namayacağı belirtitoıiışiti; bu araçların ayrıca şahsî iş
lerde kullanıtaiası söz konusu olduğu için, bunlara 
alkaryalkut bedeli verilerde görev yaptınlmayacağı soy-
lenımişiti, 

Ş)md>i, burada bir çeUişlkİ var : Görevi yaptırmak 
için, mal alması karşılığı para veriyorsunuz, akiarya-
•kıtını vermiyorsunuz:, Bu çelişjki nereden ileri geli
yor? 

iSanra, bir vatandaşa, şahsî malı ile devletlin işini 
gördürme anlamı çikıyor buradan; bunun izahı nıasıl 
oîoyor? Bunu sormak istiyorum. 

IBA9KAN — Buyurun Sayın Balkan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem rriil-
îetvökilleri; miadde dikkatle okunursa, «verilebilir» ifa
desi vardır. Bu, Orman Genel Müdürîüğünün, orman 
teşkilatının talkdiri içerisinde, ormanın durumuna gö
re, yerine göre değişecek bir husustur. 

ıtk'incilsli : Bu, gelişigüzel değildir efendim; bunun 
(bir yönetmeliği vardır, «yönetmeljilkıte belirtiliiır» denil
mektedir. Hiçlbir sekilide, bunun verilmesinde bir ge-
İşigüzeffik, layüısel bir tutum mümkün .değüdir., 

İDiyecekierim bundan ibaret efendim. 
(BAŞKAN — Soru cevaıplamdırılmışjtır. 

Efendim, 38 indi maddeyi oylarınıza sunuyorum : 
Kalbul edenller... Kabul etmeyenler... 38 inci madde 
kalbul edillm'iştir. 

39 uncu maddeyi okuıtuyorum : 

BEŞİNCİ KISIM 
Son Hükümler 

Yürürlükten kaldirılan hükümler* 
MADDE 39. — 4 Haziran 1937 tarih ve 3204 sa

yılı Orman Umum Müdürlüğü Teşkilat Kanunu ve 
bu Kanunun ek ve tadillerinden halen yürürlülkte bu
lunan 24 Temmuz 1940 tarih ve 3904 sayılı, 6.7.1960 
Harfti ve 75 sayılı, 24 Haziran 1965 tarih ve 636' sayılı 
Kanunlar ile 25 Haziran 1945 tarih ve 4767 sayılı, 13 
Şulbaıt 1981 tarih ve 2384 sayılı Kanun ve bu Kanun 
Hükmünde Kararname hükümlerine aykırı diğer Ka
nunların hükümleri yürürlükten kaldırılmıştır. 
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BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
(Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul -edenler.,. 

Kabul etmeyenler... Kalbul edilmiştir. 
«Geçici Hükümler» böiümüne geçiyoruz. Buyu

run. 
GEÇİCİ HÜKÜMLER 

GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı 
Ibu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve 
'bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hak
kındaki Mevzuat hükümlerine göre yeni kadrolar tes
pit ve ihdas edilinceye kadar bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte uyıguHanmalkta olan mevcut kadroların 
'kullanılmasına devam olunur, 

(BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz is
teyen?.. Yok, 

Geçici 1 indi maddeyi oylarınıza sıunıuıyorum : Ka
bul edenler... Etmeyenler... Kalbul edlmliişitir. 

Geçici 2 nci maddeyi oikultuyıorum : 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanun ile yapılan ye

ni düzenleme sdbdbi ile kadro ve görev unvanları de
ğişmeyenler yenli kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kaidro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durumla
rına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadroları
na ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı olarak 
«alkil tutulur, 

iBASKAN — Geçici 2 nci madde üzerinde söz is
teyen?, 

IBuyurun Sayın Gökgün, 

IBRTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tasarının okunan bu mad
desini iyice incelediğiniz zaman, maddenin üzerine 
masum bir örtünün örtüllmüış olduğunu görürsünüz; 
geçici 2 nci miadde Me, geçici 4 üncü maddeyi karşı
laştırdığınız zaman bu örtü daha açılk seçik fark edi
lir. Bu nasıl örtü? «Bu kanun ile yapılan yeni düzen
leme sebeMıyle kadro ve görev unvanları değişmeyen
ler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 

Kiadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı
rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durum
larına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadro» 
larına ait ayhk, ek gösterge ve her türlü hakları, yeni 
görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı ola-
ra'k salklı tutulur.» 

©una neden lüzum görülmüştür; bu örtünün al
tındaki gerçek nedir? Bunun açıklanması gerekir. 
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ISAJUIM EREL (Konya) — örtü değil, fcılıf, Sa
yın Gökgün..,, 

(ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Şimdi, ih
tisas yapmış, yetkili, liiiyalkaltlı yüzlerce devlet görevlimi, 
görevlerimden alınmış, köşelere kıstırılmış, iş yiaipaımaz 
İhlale gelmiştir; hatta bu örtünün altımda, il müdür
lüklerinde, evrak taşımayla görevlendirilmıiş orman 
mühendisleri mevcuttur. Bu, tarihte hiç görülmemiş 
Ibir memur kııyımmm ifadesidir. 

(Bu maddeniim buraya konmaması gerekirdi; eğer 
ısamimi dlavriamılacaksa, geçici 4 üncü mıaldlde kâfi üdi. 
İşte, ona kılıf bulmak için konan bu maddemin ben 
ıburadan çılkarıtoasımı isttiyorum; çünkü yüzlerce dev
let görevlsi, yerinden, unvanından tenzili rütbe ile, 
köşelere atılmış olmanın ustıralbımı, ağızları kilitli ol
duğu için, devlet görevlisi oldukları için ifade edemi
yorlar; amia bu ıstırap ve bu üzüntü ormanın lebine 
'değildir, memlekettin lehine değildir. Bu maddenin bu
radan çıkarılmasını ve köşeye atılan liyakatli devlet 
görevlilerine, onurlarına ve haıysiyötltlerine uygun gö
rev verilecek tarzda düızenlenmesinii anzu ediyorum, 

[Saygılarımı sunarım, 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayım Gökgün. 
İBaşka ısiöz 'isteyen?.. Yok, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Soru sormak iş

itiyorum, 
IBAŞKAN — Başka soru sormak isteyen var mı 

efendim? Yok, 
IBuyurun Sayım Cahit Tutum, 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Geçici 2 nci mad

dede «Kadro ve görev unvanları değişenler veya kal
dırılanlar, yemi bir kadroya aitamımcaya kadar du
rumlarına uygun işlerde görevlendirilirler» demiyor. 

Türk idaresinde, «çifte istihdam» diye bir müesse
seyi de bu vesileyle yaratmış oluyoruz Sayın Başka
nım. 

iSorum şu : Daire başkan yardımcılıkları kaldırıl
dı. Bugün Tarım Bakanlığında daire başkam yardımcı
lığı görevi fiilen gördürülen personel var mıdır, yok 
modur? Lütfen bu noktayı aydınlatsınlar. Çok sayıda 
daire başkam yardımcısı olup, bu unvanları kaldırıldı
ğı içim boşlukta olan; ama fiilen tedvir görevi veri
lerek bu görevlerin yerine getirildiği söylemiyor. Bu 
konuda Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığındaki tat
bikat nedir? Lütfen bu konuda bittiği versinler. 

Teşekkürle^ 
IBAŞKAN — Evet Sayın Bakam, buyurun. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Efendim, müsaade eder m'isii-

niz, önce Sayın Gökgümlün dediklerimden bahsede
yim, 

iMaalesef, Sıayın Göfcgüm'üm komuşmasımdan üzgü
nüm; çünkü, dedikleri, maalesef hiçbir maddî mater
yale.. < 

(ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydım) — B'iz de icraa-
tımrzdam üzgünüz, 

TARIM ORMAN VE KÖYÎŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ. DOĞAN — Bir dakika efendim, bir daki
ka... 

/Maalesef, hiçlbir maddî materyale dayammıadam bu
rada bir konuşma yapmışlardır. Onun içim, o komuş-
mıa hakkımda diyeceğim bir şey yoktur. 

Şimdi, Sayın Tutum'un dediği ile birleştirerek, şu 
husustan baıhseitonek isliyorum : Bizde şu anda daire 
Başkam yardımcısı unVanuıyJıa kıilmisıe çafoşltallmatmakltaı-
dur, 

IBu madde sumdan dolayı getirilmişiyir efendim : 
Esifciden, «Orman başmüdürlüğü» umvamları vardı; 
şimdi biz onları «orman bölıge müdürlüğü» yaptık. 
Bundan' dolayı herhangi bir şeyde hukukî boşluk ol
maması için bu madde tedvin edilmiştir, getirilmiş
idir; başka da bir maksadı yoktur k'i, aslında, orman 
•teşktilaltımdla, prensip olarak, diğer teşkilatlarda yaptı
ğımız gibi önemli bir değişiklik de yapmadık. Bunu 
da yüce heyetimize arz ederim, 

ISaygıliar sunanmu 
BAŞKAN — Efendim, geçiici 2 nci maddeyi oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kalbini edilmiışıöirv 

Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulam-

masını göstermek üzere hazırlanacak yönetmelikler 
yürürlüğe girinceye kadar mevcut yönetmeliklerin bu 
Kamuna aykırı olmayan hükümlerimin uygulanmasına 
devam olunur. 

IBAŞKAN — Mıaldde üzerimde konuşmak isteyen?.. 
Yok. 

'Maddeyi oylarınıza arz ediyorum : Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maiddeyi dkutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Müdürlük, teşkila
tını ve kadrolarımı en geç 18.6.1985 tarihine kadar bu 
Kamuna uygun hale getirir. Bu maksatla Bakanlığın 
'teklifi Maliye ve Gümrük Balk'anlığımın ve Devlet Per-
ısonel Başkanlığının görüşlerine dayanılarak kadro ih
das ve iptal ötmeye, mevcut kadrolardan sınıf, unvan 
ve derece değişikliği yapmaya Bakanlar Kuruliu yet
kilidir. 
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İBAŞKAN — Maldde üzerimde söz isteyen?.. Yok. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Soru ©fendini... 
İBAŞKAN — Baı̂ kıa soru sormak isteyen?., Yok. 
(Buyurun jŞayın Kuşlhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Okuduğunuz mad

dede, «18.6.1985 tarihine fcaidıar bu kanuna uygun ha
le getirir» deniyor, 

Şimdi, daha evvel kararname olarak çıkarılmış ve 
uygulandıktan, sonra yasa haine getirdiğimiz bu teş
kilatın, «18.641985 tarihine kadar» dendiği sekide ge
rekli işlemleri yapimış ve kadrolar bunlara intibak et-
tiiriltmiiş midir? Bunu öğrenımek işitiyorum. 

İBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Balkan, aslında geçici 4 
üncü maldlde, şu anda ömrünü doldurmuş bir madde
dir; çünkü, prensip olarak, daha evvelki, Anayasanın 
amir hükmüne göre, yüce Meclisten bu kanun geçin
ceye kadar kanun hükmünde kararname geçerlidir ve 
kanun hükmünde kararnameyle eski uygulaımaıya gö
re, o tarih itibariyle bu işlemler yapılmıştır. Bu mad
denin şu anda fazlaca bir anlamı da yoktur, geçici 
madde olarak kalacaktır. Aslında bu madde işletilmiş
tir ve o tartı itibariyle bu balhlsdütirgim işlemler ifa 
edilmiştir efendim, 

İBAŞKAN — Soru cevaplanldırıllmışltır. 
Geçidi 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Etmeyenler... Kaibul edilmiştiır. 
Yürürlük maddesini okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 40. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer, 

İBAŞKAN — Madde üzerinde konuşmak Meyen?.. 
Yok, 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kaibul edenler... 
Etmeyenler... Kaibul edilmiştir., 

(Yürütme maddesini okutuyorum: 
Yürültma 
MADDE 41. — Bu Kanun büklümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür* 
İBAŞKAN — Madde üzerinde söz Meyen?., Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kaibul edilmiştir. 
TARİM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — Sa
yın Başkan, müsaade eder misiniz? 

İBAŞKAN — Buyurun efendim, 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
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I Efendim, görüşmekte olduğumuz Hasarının 24 üncü 
maddeısinld© «Taşra kuruluşları orman bölge müdür
lükleri, orman müdürlükleri ve orman şefliklerinden 
itieşekkül eder» diye yüce Meclis kaibul ettnişlbir; bunu 
müteakip, 3 maddede 3 tane maddî hata o'lmuştur, 

i onun düzeMlmeslini arz ediyorum. 
IBir tanesi, 34 üncü maddededir : 34 üncü madde

nin üçüncü satırında, «Orman işletme müdürlükleri» 
I 'tabiri vardır; «İşletme» kelimesi silinerek, «Orman 

müdürlükleri» şeklinde düzdlitiimesi lazımıdır. 
(36 ncı malddede de, «100 bin liraya kadar olanla-

I rı, orman işletme müdürünün kararı» deıumek'tedir; 
I oradaki «İşletme» kelimesinin de s'iliramesi lazımdır. 
I Bir de efendim, 37 nci maddenin dördüncü satı-
I rında, «Orman bölge müdürlükleri, orman işletme 
I müdürlükleri» denmektedir; oradaki «İşletime» keli-
I meşinin de silinmesi lazım; «Orman müdürlükleri» 
I olarak kalacak. 
I Teşekkür ederim efendim. 

I (BAŞKAN — Efendim, Komisyonun bir teklifi 
I var : 24 üncü maddeye göre, 34 üncü maddenin üçün-
I cü satırındaki «Orman işletme müdürlükleri» kısmm-
I dan «İşletme» talbirinin; 36 ncı maddedeki, «100 bin 
I İraya kadar olanları, orman işletme müdürünün ka-
I narı» kısmından yine «işletime» talbirinin ve 37 nci 
I maddenin dördüncü satırındaki, «Orman işletime mü-
I dür Kikleri» kısmımdan da yine «İşletime» talbirinin, uy-
I gunluğu sağlamak bakımından, kanun metninden çı-
I karı'lmteı teklif edilmektedir, 
I İçtüzüğün 86 ncı maddesine göre bu teklifi oyla-
I rınızıa sunuyorum : Kaibul edenler... Etmeyenler.. Ka-
I bul edilmiştir. 
I Efendim, maddelerin görüşülmesi biltmişltir. 

I Tatarının tümü hakkında oyunun rengini belli et-
I me"k üzere, lehte Sayın Alhmet Doğru, buyurun efen-
1 dim, 

AHMET DOĞRU (ArtVin) — Sayın Başkan, de-
I geril milletvekilleri; görüşülmekte olan Ormıan Genel 
I Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun 
I Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hak-
I kındaki tasarının lehinde konuşmak ve çok kıısa olarak 
I şaıhlsî görüşlerimi arz etmek üzere söz allmış bulunu-
I yorum. Bu vesile ile, yüce heyetinfeii saygı ile selam-
I larım. (ANAP sıralarından alkışlar) 
I ÎBÎr memleketin ekonomik, sosyal ve küllürel kal-
I kınmaisınrn başarıya ulaşması, o memleketteki devlet 
I 'kuruluşlarının, kendilerimden beklenen görevleri yiapa-
I (bilecekleri iyi bir organizasyona kavuşturulmalarına 
I bağlıdır. Tarım sektörünün ülkemüz kalkınmasındaki 
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yerini burada izaha lüzum görmüyorum. Bu balkım
dan, bu .sektördeki devlet hizmetlerinin dalha iyi yü
rümedi ve değişen teknoloji ve şartlara göre teşkilat
lanması, olumlu bir gelişme olarak kalbufl edilmelidir. 

1937 yılında yürüdüğe giren 3104 sayılı Orman 
Ulmum Müdürlüğü Teşkilat Kanununun kalbulü ta-
rilbinden bu yana, "bu sektörde çok önemli gelişmeler 
olmuş, teşkilat büyümüş, iş hacmi artmış ve hizmet
lerin daha iyi görülmesi için birçok teşkilat kurula
rak 1969 yılımda bir bakanlık çatısı altında toplanmış 
ve yüksek malumlarımız olduğu üzere, bu bakanlık 
ibiilaihara lıağvedilmişitir. 

Ormıan Genel Müdürlüğü, kaitma bütçeli ve hükmî 
şahsiyeti hafe bir kuru'liuş olaraik ve devlet bütçesine 
fazıla bir yük olmadan bugün 200 milyarı aşan dö
ner sermaye bütçesi ile memleket dkonomfiısine büyük 
katkıları olan bir kuruluş haline gelmiştir. 

Hükümet programımızda da açıklandığı üzere, ba
kanlıklarda yapılan reorıganizasyon çalışmaları doğ
rultusunda, Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde de, 
236 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile bazı de
ğişiklikler yapılmış ve birçok birim ve unvanlar kal
dırılarak, yukarıda açıkladığım hedefler otelinde, da
lha iyi hizmetlerin verileceğinle inandığımız yeni bir teş
kilat ol'uşiturullmuşitur. 

Değerî'i milletvekilleri, devlet kuruluşlarında im
kân ve kaynak yaratılmadan, gereksiz kadro ve un
vanlar ihdas edilerek, hizmetlerim dalha iyi yürütüle
ceği görüşüne kesinlikle katılmıyorum. Kaldık'i, 236 
sayılı Kanun Hükmündeki Kararnamenin bir yıllık 
'tatbikatında, bazı yerel aksaklıklar dışında, yatırım 
ve üretim faaliyetlerinde önemli bir gecikme ve geri
lemenin olmadığı, bu kürsüden açıklanmış bulunmak
tadır. Ancak, bugün yeterli gördüğümüz bu teşkila
tın, yarın, artan ihtiyaçlar karşısında yeniden reviz
yona taJbi tutulamayacağını kimse iddia edemez, özel
likle, süratle ormansızlaşmaya giden memleketimizde, 
yılda en az 200 - 300 bin hektar ağaçlandırmanın 
yapılması ve gün geçtikçe önem arz eden orman -
köy münasebetlerinin düzenlenmesinde yen'i ve kök
lü kuuruluşlara gidlilknesi, ele alınacak konuların ba
şımda ıge'lımelMir. 

IBu duygularla, sözlerimi bitirirken, değişiklik 
önergeleriyle dalha da iyileştirilmiş bulunan bu tasa
rının lehlinde oy kullanacağımı arz eder, hepinize say
gılar sunarım. (ANİAP sıralarından alkışlar) 

IBA'ŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Doğru. 
Tasarının aleyhinde konuşmak üzere Sayın Ertuğ-

rul Gökgün, Ibuyurun efendlim. 
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ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; tasarı kanunlaşmak üzere... 
Son görüşmeler yapıldı.. Oyumun rengini belirtmek 
üzere huzurunuza çıkmış bulunuyorum. 

Yurdumuzda 17 140 köy ve bu köylerde oturan 
9,4 milyon nüfus, orman içinde ve orman civarında 
-Rakam çok büyük- yaşamaktadır. Ormanımızın ala
nı 20,2 milyon hektar (bazı Avrupa devletlerinden 
ıbüyük bir allan) bunun 11,4 milyon hektarı bozuk 
ve ıslaha muhtaç alandır. Orman arazimizin meyil 
oranı yüzde 8''in üzerinde... Geçen gün genel görüş
mede de arz ettiğim üzere, bu meyillerin yüzde 20'si 
yüzde 15; yüzde 34^, yüzde 15 ilâ 40 ve yüzde 46*sı 
da, yüzde 40 meyilli. Halhuk'i, yüzde 8 meyil olan 
yerde, bilimsel olarak, erozyon var demektir; dola
yısıyla, erozyon afetiyle başibaşa bulunuyoruz. 

lOrmansal ihtiyaçlar devamlı olarak artmaktadır. 
4 ve 5 inci Beş Yıllık Kalkınma Planları dönemin
de, yakacak olarak orman ihtiyacı yüzde 1115, en-
düistriıyel odun Jhtü'yacı da yüzde 376 altmıştır. 1985 
yılı orman ürünleri ithalatı ise, bir yıl evveline göre, 
yüzde 700.1 oranında artmıştır. Bu rakamlar da mem
leketlimizi toptan ilgilendiren çok büyük rakamlar
dır. 

Ormanlarımız, yangınlarla ve kaçak kesimlerle 
devamlı olarak tahrip edilmektedir. Yılda, resmî ra
kamlara göre, 7 milyon metreküp endüstriyel odun, 
15 milyon metreküp de yakıt odunu kesilmektedir. 
Bunların dışında kaçak olarak kesilenleri de bu ra
kamlara dahil edertsek, ormanlarımızın ne kadar zor
landığını açıkça gorelbi'lliriız, 

Bu açığı kapatmak için, ormanın, çağdaş uygar
lığın gereği olarak bilimsel metotlarla yenileştirilmesi, 
imarı ve orman - köy münasebetlerinin en akılcı yol
dan düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak, burada önü
müze getirilen tasarıyla, çağdaş uygarlığın gereği olan, 
akılcı yolla ormanın geliş'tiritoasi, yetiştirillmesi ve bü
yütülmesi mümkün değildir. Koskoca bir Orman Ba
kanlığı, küçücük bir kitapçık halinde karşımıza ge
tirilmiştir. Bu kitapçıkta, büyük bir teşkilata sahip 
olan Orman Bakanlığının iskeletiyle dah'i karşılaşa
mıyoruz. Bu hizmetler nasıl yürüyecek ve nasıl başa
rıya ulaşacaktır? 

A. CENGİZ DAĞ YAR (Antalya) — Sen hiç me
rak etme. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Merak et-
meyeceksek mesele yok. Yani, güle güle rahat otura-
hilirsln'iz; ama ben merak ediyorum. (ANAP sırala
rından, «Devam et, devam et» sesleri) 
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BAŞKAN — Müdahale etmeyin efendini. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sizin ar

zunuza bağlı değil süremin yetip yetmeyeceği. Bura
da yaısal sürem viar, onu kullanır, inerim, 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — M yıldır siz ko
nuluyorsunuz MeoîMe. 

IBAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Beş yıl 

bitinceye kadar ben konuşacağım burada. Rahalfisız 
mı oldunuz beyefendi? 

BAŞKAN — Sayın Gök'gün, söz devam edin efen
dim» 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Rahatsız 
oluyorsanız çaylı, kalhveli kulisler var, oraya gidin. 

•BAŞKAN — Saym Gökgün, siz devam edin efen
dim* 

lERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — İşleri, ilim 
sahibi kişilerin danışmanlığıma terk etmek iisteriiyor; 
reddediliyor. Danışılacak kişi yok memle'ketlte... Bu
rada, «Ben bilirim, ben bilir!irn>> edasıyla kanun tasa
rısı 'Savunuluyor < 

Orman köylüsü yine kaçak durumda, suçlu durum
dadır. Kimse, onun hiçbir ötoonoirriik, sosyal ve küi-
'türel davasıyla İgilenmeyeöeik, devamlı olarak ona ce-
aa verecek, onu motorlu vasıtalarla kovalayacak, elin
den bütün vasıtalarını alıp mahkeme kapılarına sü
rükleyecek; mahkeme kapılarında da, ormanı yetiş-
Mrmiekle, ormanı geliştirmekle görevli olan memurlar, 
omuzlarında birer malhkeme çantasıyla bekleyecekler 
ve mahkeme kapılarına abone olacaklar; bilmedikleri 
müzik aletini çalmak zorumda kalacaklar, çalamazlar-
sa, kafalarına vurülcak, devlet görevlisi olduklarından 
dolayı ağızları kilitli olacağından şuraya buraya sü
rülecekler... 
- Orman dairelerinin... 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Kim sürüldü bugü
ne kadar? 

BAŞKAN — Efendim, lütfen müdahale etmeyin. 
Lüüfen ısayın millfetvekillleri... 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Efendim, 
ben sizi dinleyeyim, ne söyleyecekseniz söyleyin; ama 
lütfen size yakışmayan şeyleri söylemeyin. 

IBAŞKAN — Lütfjfen efendim... Sayın Gökıgün, 
lütifen karşılıklı konuşmayalım, 
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i ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Eğer çok 
şey biİyorsanız, benim bildiklerim kadar değildir; 

I onu da bilmenizi isterim. 
BAŞKAN —.'Sayın Gökgün, Sayın Gökgün, siz 

konuşmanıza devam edin efendim, süreniz bitiyor. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Buraya 

getirilen tasarı yanımda... Bununla, Tarım Orman ve 
Köyiş'leri Bakanlığının tarihine bir kara yaprak da
ha eklenmiş bulunmaktadır. Bizden sonra gelecek 
nesiller, mutlaka ve mutlaka bu kara yaprağı göre-

I çekler ve bu icraaitı hatırlayacaklardır. Bizleri nasıl 
anacaklar bilemiyorum; ama, bizi anacakları havayı 

I gözümün önüne getirerek ve ettiğim yemine sadık 
kalarak bu tarihî sorumluluğu taşımayacağımı belir
tiyor ve oyumu kırmızı olarak kullanacağımı arz edi
yorum. (MD? sıralarımdan alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
I Efendim, ta'sarının tümü açık oylamaya tabidir. 

Açık oylamamın, oy kutusunun sıralar arasında do-
I laştıırılimak suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyo

rum; Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Yanında basılı oy pusulası bulunmayan sayın 
milletvekiier:, beyaz bir kâğıda adını, soyadını, 
seçim çevresini ve oyunun rengini yazıp imzalamak 
suretiyle oylarını kullanabilirler. 

I Oy kutusu sıralar arasında doliaştırılsıınj; 
(Oyîar toplantı) 
BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye var 

mı efendim? 
Oyunu kulanmayan ısayın üye var mı? Yok. 
Oylama işlemi bitmiştir. Oy kupaları kaldırılsın. 

I (Oyların ayrımı yapıldı) 
BAŞKAN — Efendim açık oylamanın sonucu-

I mu arz ediyorum :̂ Oylamaya 280 sayın üye iştirak 
jj etmiş; 162 kabul, M3 ret, 3 çekinser, 2 geçersiz oy 
I kullanılmıştır. Bu isomuca ıgöre, tasarı kabul edilmiş 

ve kanunlaşmıştır. 
Milletimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. (Al-

I kışlar) 
Çalışma süremiz dolmuştur. 
Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için, 5 

Kasım 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak üze
re birleşimi kapatıyorum. 

I Kapanma Saati : 18.53 
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VI. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI | 
I. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' I 

ün, Ankara Millî Eğitim Müdürlüğündeki bazı gö- I 
revüler hakkında yapılan işlemlere ilişkin sorusu ve I 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir- I 
oğlu'nun yazılı cevabı (7/684) 

Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Mi l î Eğitim Gençlik 

ve Spor Sayın Bakanı tarafından yazılı olarak ya
nıtlanması ve gereğini arz ederini.: I 

Yılmaz Hastürk I 
istanbul j 

II. Ankara MİM Eğitim Müdürlüğümde Müdür 
Muavini olarak görev yapan Sami Çevik hakkında I 
«Güvenlik kuvvetlerine silahlı tecavüz» suçundan ! 
herhangi bir kovuşturma açılmış ve işlem yapılmış I 
mıdır? I 

2< Aymı görevde (bulunan Oemaılettin Dedebey- I 
oğlu hakkımda sakımcahı personel işlemi yapılmış mı- I 
dur? I 

3. Yine aynı görevde bulunan Ramazan Emre I 
içün de sakıncalı personel işlemi yapılmış mıdır? I 

4. Bu görevliler hakkında yapılan atama işlemle- I 
dinde yasal sakınca var mıdır? I 

5. Bakanlığınızda başka 'görevlerde de bulüınan I 
sakıncalı personel var mıdır? Var ise görev yerleri- I 
ni Ve göreve atanma .nedenlerini açıklar mısınız? I 

6. Anılan personel 'için yeni 'bir değerlendirme I 
düşünülüyor mu? I 

TC. 
Millî Eğitim Gençlik ve I 

Spor Bakanlığı 30 . 10 . 1985 
Personel Genel! Müdürlüğü! I 

Sayı : 300. İBİ. 11-3 Pllnı. Ktoord. §Sb'. 
(690) 183788) I 

(Konu : Yazılı soru önergesi.. j 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

ilgi : Türkiye Büyük Millet MeclM Genel Sek- I 
reterliği 25.9.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dalı- I 
resi Başkanlığiımım 7/684-4383/16998 sayılı yazısı, I 

istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Hastürk' I 
ün Anlkara Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlü- I 

- 1 0 8 

CEVAPLAR (Devam) 

gündeki 'bazı görevliler hakkımda yapılan işlemlere 
ilişkin ısoru önergesi keeleramliş ve konu ile ilgili 
açıklama aşağıya çıkarılmıştır. ^ 

1. Anlkara Ders Aletleri Yapım Merkezi döner 
sermaye saymamı olarak ıgorev yapan Y. Sami Çe
vik 17.4.1984 ıgün ve 241.1 sayılı valilik oluru üe An
kara Mi l î Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü Muavini 
olarak görevltemdirilmiiştir. Y. Sami Çevik hakkında 
ilgili valilikçe yaptırtan güvenlik soruşturmıası sonu
cumda Ankara Valiliği Emniyet Müdürlüğünün 
22.2.1985 ıgün ve 40174 sayılı yazısında ilgilinin gü
venlik kuvvetlerine silahlı tecavüz suçundan yakala
nan 5 şahısla (birilikte Ankara Sıkıyönetim Komutan
lığına sevk edilldliği ve sorgulan sonumda serbest bı
rakıldığıma dair ilişik fcaydı.na rastlandığı belirtiıl-
miştiır. JÎflgili halen bu görevi vekâleten yürütmektedir. 

:2, Kütahya Fatih Lisesi Türkçe öğretmeni Ce-
maletfcin Dedebeyoğlu Bakanlık Makamının 26.3.1984 
gün ve 48532 sayıillı onayı ile Ankara Millî Eğitim 
Gençlik ve (Spor Müdür Muavini olarak görevlen
dirilmiştir. ilgilimin 12 ay uzun süreli cezası oldu
ğundan asaleten ataması yapılmamıştır. 

3. Ankara Mamak Ortaokulu Femı Bilgisi öğ
retmeni Ramazan Emre lise 10.4.1984 gün ve 
241.1/5756 sayılı Valilik oluru ile Ankara Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Müdür Muavini olarak görev
lendirilmiştir. Söız konusu personel1 bu görevin ve
kâleten yürütmekte olup, asaleten ataması yapılma
mıştır. 

4. Bu görevlilerimi asaleten atamaları yapılmadı
ğından kanunen sakıncalı bir durum bulunmamakıta-
Bbr. 

5. ıBaikanlığıımızda asaleten ıgörev yapmakta olan 
sakımca!!ı personel bulunmamaktadır. 

6. Anılan personel hakkımda soruşturma işlem
leri sonuçlandığımda yeni bir değerlendirmeye gidi
lecektir. 

Arz ederÜm.ı 
< Metlim Emiroğlu 

M M Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Devlet Konservatuvarına alınan öğrencilere iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/695) 
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Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularının Mili Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakam tarafından yazılı 'olarak yanıtlanması 
na aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla,, 
Hilmi Nalbanıtoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Devlet îConıseirvaltuvıaritta 1980 yılından 
beri yılar İtibariyle kaç öğrencii alınmıştır? 

Sora 2. Bu öğrenciler halvakti iyi ve hatta 
çak iyi aile çocukları mı yoksa oırtadiirek aile ço
cukları mıdır? (örneğin 1984 veya 1985 yılimda kon-
servaituvara lalınanı tialebelerin fok* Üstesini vermeniz 
olanakliı mı?) 

Soru 3. (Kionsfervailiuvara öğrenci allanırken kız 
yetiştirme yurdunda yetiştirilen öğrenciliere de her 
yıl üç beş kişilik kontenjan ayrılarak bu gencilerin 
de sanat kolunda yetiştirilmesi düşünülemez mi? 

Soru 4. Devlet tiyatrolarına alınan elemanlar 
için Mada konşervatuvar çıkışlı olmak koşul mu
dur? Böyle bir koşulun (gerekçesi nedir? 

T.C. 
Milî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakıanıüğı 30, . 11 a 1985 
Yüksek öğretim Dairesi Başkaniıığıı 

Sayı : ÜNIV-85-266/264531 
Konu : Erzurum Milletvekili Hilmi 

Naillbanıtoğlu'nun soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Türkiye IBüyük Millet Meclisi Başkanlığı

nın 8 Ekim 1985 tarih ve 7/695-4456/17298 sayılı ya
zısı. 

Erzurum MMetvekiM Hilmi Naltanıtoğlü tarafın
dan Başkanlığınıza verilen ve Bgi yazınız ekinde Ba
kanlığımıza intikal eden Devlet Konservatuvarlarına 
alınan öğrencilere iişjkin yazılı soru 'önergesi hakkın
da Yüksek öğretim Kurulu Başkanlığından alınan 
cevabım bir örneği ilişikte sunulmuştur, 

Arz öderim. 
Metin Ernliroğlu 

Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

1. Devlet KonservatuVarlarına 1980 Yılından Biri Yıllar İtibariyle Alınan öğrenci Sayısı 
Ege Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

1984 - 1985 öğretim yılında öğrendi alınmaya başlanmıştır. 

Kontenjan Kaytt Olan 

1984 - 1985 
1985 - 1986 

50 
50 

Ayrılan 

49 
49 

Hakkını Saklı Tutan 

Devre 
Mimar 'Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 

Hazırlık 
Orta Devre 

Lise Devresi 
Yüksek Devre 
İleri Yüksek Devre 

TOPLAM 

58 
46 

12 

116 

46 

66 

29 

94 

33 

99 

32 

114 

37 

8 
12 
— 

41 
23 

1 

14 
51 

1 

29 
53 
— 

9 
14 
— 

60 
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Bölüm 
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Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 1985-86 

Orta 
Lise 
Yüksek 

TOPLAM 

37 
6 

— 

43 

28 
18 
15 

61 

27 
9 
9 

45 

3 
18 
9 

30 

14 
8 

19 

41 

7 
5 

16 

28 

Istaübul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

1980 - 81 
1981 - 82 
1982 - 83 
1983 - 84 
1984 - 85 
1985 - 86 

Gündüzlü Bölüm 
Yeni Kayıt 

202 
289 
285 
266 
311 
253 

Toplam 

598 
679 
708 
702 
744 
863 

Yatılı Bölüm 
Yeni Kayıt 

13 
22 

9 
19 
18 
13 

Toplam 

65 
79 
74 
76 
84 
82 

İstanbul Tdknfflk Üniversiteai Türk Musikiisii Devlet Konservatuvarı 

1980-81 1981-82 1982-83 1983-84 1984-85 

Temel Bil. 
Ses Eğitimi 

Çalgı Eğitimi 
Çalgı Yapım 

. TOPLAM 

73 
9 

34 
— 

116 

122" 
16 

44 
7 

189 

35 
12 

38 
9 

94 

65 
21 

40 
5 

131 

66 
10 

65 
1 

142 

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 

1980 - 1981 
1981 - 1982 
1982 - 1983 
1983 - 1984 
1984 - 1985 
1985 - 1986 

Yeı ai Almanı 
Öğrenci Sayısı 

ılö8 
114 
91 

106 
131 
128 

öğrendi Mevcudu 

405 
458 
491 
411 
581 
662 
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2. Konlservafavarlara özeti yetenek sınavıyla öğrenci alındığından öğrencilerin alevî durumları göz önün-
de tutulmamaiktadır. Konservatuvara giren çocukların büyük bir 'bölümü orta tabaka aile çocuklarıdır. İstan
bul Üniversitesi Belediye Konservatuvarının yatılı 'bölümünde okuyan çocukların ihtiyaçları konıservatuvarca 
karşılanmakta olup, hu çocuklar genellikle orta ta'balka ailelerden gelmekte hatta yetenekli oldukları takdirde 
gecekondudan bile olabilmektedir. Gündüz Bölümü ise kurs mahiyetinde ve paralı olduğu İçin genellikle 
sosyal durumları yüksek ailelerin yetenekli çocuklarını barındırmaktadır. Ancak yetenekli ve maddî durumu 
kötü olan öğrencilere de olanak sağlamak için iburslu okuma hakki tanınmaktadır. Hacettepe Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarında ise öğretimin ücretsiz yapılması ve öğrencilere gerektiğinde parasız yatılı okuma 
hakkı verilebilmesi anılan konservatuvarda değişik sosyal ekonomik ve kültürel çevrelerden gelen öğrencilerin 
öğrenim görmesini sağlamaktadır. 

1984 - 19.85 öğretim yılında bazı Devlet Konservaıtu varlarına alınan öğrenci listeleri ve veli meslekleri ili
şikte gönderüimek'tedir. 

3. Konservatuvarlar için her yıl dallara göre tes"»*t edilen kontenjanın basın yoluyla duyurulması so
nucu yapılan aday kayıtları her Türk Çocuğuna açık bulunmaktadır. Hiçbir kuruluşa ve 'kişiye özel konten
jan ayrimatmaktadır. Aday kayıtlarını yaptıran öğrenciler iki aşamalı sınavlardan geçirilmektedir. Sınavlar
da yetenek tespiti esastır ve dallara göre vücut yapıları da dikkate alınmaktadır. Dokuz Eylül Üniversitesi 
Devlet Konservatuvarı solfej öğretim görevlileri Buca Kız Yetiştirme Yurdundaki öğrencilerin yeteneklerini 
ölçmüş ve yetenekli olanların Konservatuvara giriş sınavlarına katılmaları istenmiştir. İstanbul Teknik Üni
versitesi Türk Musikisi Devlet Konservatuvarında yetenek sınavında 'başarılı olan yetiştirme yurdu öğrenci
si iki kız öğrenci halen öğrenimlerine devam etmektedirler. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı 
Gazi Kız Yetiştirme Yurdundan bir grup öğrenciyi yetenek sınavına almış fakat gerekli yeteneğe sahip ol
madıkları görülmüştür. Ancalk daha önceki yılarda yetenek sınavını kazanarak anılan konservatuvara devam 
etmekte olan kimsesiz ve yardıma pıûhtaç gençler bulunmaktadır. 

özel yetenek sınavlarım kazanmaları halinde Kız Yetiştirme Yurdu öğrencileri de Kohservatuvarlardakİ 
çeşitli sanat dallarında yetişJtirilebüecdklerdİr. 

4. Konservatuvarların kuruluşundaki esas 'amaç, icraacı sanat kurumlarına sanatçı yetiştirme olduğun
dan, yatılı alınan öğrencilerin mecburî hizmetlerini yapmaları açısından Devlet Tiyatroları Kanununa «Kon-
servatuvar mezunları ile ülke çapında ün yapmış sanatçılardan sınavla kadroya alınabilir» hükmü konmuştur. 
Ancak son yıllarda üniversitelerin Tiyatro Bölümlerinden de mezunlar verildiği için bu hükmün değiştirilme-
s'mz çalışılmaktadır. 
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1984 - 85 

Orta Devre 
Lise 'Devresi 
Yüksek Devre 

1985 - 86 

Orta .Devre 
Lise Devresıi 
Yüksek Devre 

23 31 . 10 . 1985 

TOPLAM 

O : ] 

32 
29 
53 

114 

37 
9 

14 

TOPLAM 60 
2. 1984 - 85 Öğretlim yıdınıda Konıservatuvara alı

nan öğrenci sayısı: 
Orta Devre 32 
Lise Devresi 29 
Yüksek Devre 53 

TOPLAM 114 
1984 - 85 Öğretim yılın'da alınan öğrencilerin ve

lilerinin meslek durumları;. 
Orta ve Lise Devresi : 61 

Subay 
Öğretmen 
Serbest Meslek 
Memur 
Emekli Memur 
tşçi 
Doktor 
EmeMi Esnaf 
Gazeteci 
Yükselk Devre öğrenci Sayısı : 53 

Subay 
Emellûli Subay 
Öğretmen 
Emekflli Öğretmen 
Serbest Meslek 
Memur 
Emıekli Memur 
Emdkli Esnaf 
işçi 
Emekli işçi 
Gazeteci 
Ev Hanımı 

' 2 
2 

21 
19 
9 
3 
3 
1 
1 

2 
2 
4 
1 

15 
10 
12 
2 
1 
1 
1 
2 
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Öğr. Yılı 

ÜNİVERSİTEMİZ KONSERVATÖVARINA ALINAN ÖĞRENCİ SAYISI 
(1980'den Bu Yana) 

1980-1981 1981-1982 1982-1983 1983-1984 1984-1985 1985-1986 

3RTA 
.İSE 

YÜKSEK 

TOPLAM 

37 
6 

-~ 

43 

28 
18 
15 

61 

• 27 
9 
9 

45 

3i 
18 
9 

30 

14 
8 

19 

41 

7 
5 

16 

28 

NOT : 1984 - 1985 öğretim yılma kadar Konservatuvar lise devresi mezunları sınavla yüksek devreye 
alınmışlardır. 

2< 1984 - 1985 öğretim yılında Konservatuvarım za alınan öğrenci listesi ve velisinin mesleği. 

i 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

-6. 
7. 
8. 

9. 
10. 
11. 
Yİ. 
13. 
14, 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 

ORTA DEVRE i 
Adı ve Soyadu 

JüMde KIRATLI 
Jül'ide G Ü N D Ü Z 
Zeynep YAVAŞÇA 
Gözen ÇOLAK 
M. Ardan ÖZARIN 
Nilüfer AKDOĞU 
Gökhan AKÇINAR 
Alpay ÇİFTÇİ 

Efe KOPARAL 
Eylem ARICA 
Olcay SEYHAN 
Ayşegül ERŞAHİN 
M. Tarık AYDOĞAN 
Özgür ELGÜN 

LİSE DEVRE : 
Adı ve Soyaıdıı 

Mehmet DEMİRCAN 
Yekta KIRBAY 
Can TEMİZİÇ 
Y. Beyazıt AYKOL 
Mehmet YAVUZ 
Sedat ILGIN 
Hakan DEMİRÇEKEN 
M , Cemal ALKAN 

Dahi 

Piyano 
Piyano 
Piyano 
Piyano 
Piyano 
Piyano 
Keman 
Kemanı 

Kemanı 
Kemanı 
Vilyola 
Vüyola 
Viyolonsel! 
Viyolonsel 

•Dalla!. 

Tromlbon 
Tramibonı 
Trompet 
Trompet 
Korno 
Koraıo 
Obuıaı 
Obua 

Baba Adi! 

Muhsin 
H. önder 
H. Kemal 
İbrahihı 
1. Arseveri 
1. Onuri 
Aylham 
(Recep 

Cahit 
M. Ümit 
Şabanı 
Sa:''tı 
Hüsani 
Er^an 

Bahta Adı 

Nurettin 
Alhıraeitl 
Yavuz 
'M. Refik 
Ahmet 
Hüsnü Çöılü) 
Gülıtelkiin 
Erdal 

Baha Mesleği 

Müzisyen 
Serbest Meslek 
Çilftçli' 
Mobilyacı' 

. Emeklii Memuır 
Öğretim Görevlüsa! 

• Serbest Meslek 
Serbest Meslek 

Sanatçı öğretim Gör. 
İnşaat Mühendisi 
öğretmen 
Emeki Öğretmem 
Yapı Ressamı 
öğretmen 

Baha Mesleği 

Müzisyen 
Öğretmeni 
Memur 
Emeklii Memur 
Kapıcı' 
Annesi Tarım İşçisi 
Emeklii Memur 
D.S.İ. Muhasebe Md. 
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YÜKSEK DEVRE :; 
Adı ve Soyadı Daiı Baba Adı Baba Mesleki 

1. 
2., 
3. 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 

10. 
11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19, 

AStan AKATAY 
Tevfilk RODOS 
Fazıl AYAN 
İzzet YÜRÜR 
Sinan OLCAY 
Ali CANLI 
Çetin SUBAŞI 
Funda FUL 
H. Hulusi ER 
Sibel GÜRAL 
Kemal TÖREN 
Ömer GÜLBAHARLI 
Nejat ILI 
Aylin DURUKAL 
Seyhan AKÇAYÜZLÜ 
Seval ÜNÜR 
Kocer TÜRKÖZ 
Tanju DALYAN 
Fikret ARIKAN 

Ses Eğt. 
Ses Eğt. 
Ses Eğt. 
Korno 
Obua 
Obua 
Tnombonı 
Viyolonsel 
Kemanı 
Viyolonsel! 
Kemanı 
P.Y.O. 
N.Y.B. 
N.Y.B. 
N.Y.IB. 
P.Y.O. 
P.Y.O. 
P.Y.O. 
P.Y.O. 

ismet) 
Veli 
Osmanı 
Metin1 

Tuncer 
Mehmet 
Maltiiki 
Hüseyin (ÖÜJ) 
Fua* 
Orhan 
Zeki 
Osmaun 

- m 
Müşifıilk' 
Ziya (ölü) 
'İsmet 
A. İsmıeifc 
Turaın! 
İsmail 

Emekılıi Asitısubay! 
Emekli Memur 
Emekli Öğretmeni 
Serbesıt Meslek 
Sana'tlçiı 
Hizmeti 
Serbest Mesleki 
Annesi Ev Hanımı: 
EmeMtiı Memur 
Bmıeklıi Sanatça 
Sanaıtçı 
Serbest Mlesilidki 
"iişçjl 
Emekli Memur 
Annesi Ev Hanımı 
öğretmen 
Emekli. Memur 
Emekli Astsubay! 
Serbest Mesllielk 

3, 1984 - 1985 öğretim yılı içinde, Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri ile Yetiştirme yurtlarında barı
nan öğrencilerden müzilk lafflanında yetenekli olanların Davlet Komevartuvarlarına yerleştiritoeleri isten
miştir. 

Bu konuda, Konservatuvarımız isollfej öğretim görevlileri Buca Kız Yetişitümıe Yurduna gönderilerek, ora
daki öğrencilerin yetenekleri ölçülmüştür. Yetenekli olanların Konservaıtuvar giriş sınavlarına katılmaları 
istenmiştir. Rektörlüğümüzce de bu gibi öğrencilerin yetiştirilmeleri her zaman düşünülmektedir. 

4. Konservatuvarımızdıa tiyatro bölümü bulunmadığından Devlet Tiyatrolarına alınan elemanlar hak
kında bilgi veriiememıdktediir. 
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1984 - 1985 ÖĞRETÎM YILI 

Aldit ve Soyadı 

Hale Vural 
Ebru Adıgüzel 
Seda Erdem 
M. Sinan Dizmen 
Koray Salman 
İpek Ekseriye* 
Erhan DamcıoğUu 
Y. Aydın özkök 
M. Şevket YetiimojgLu 
Simone Ahıskah 
Ebru Akgün 
Eleda Sertel 
Nalan Ünal 
Hüseyin Ulütaş 
Tayfun Karakelfe 
Funda Name Kahveci 
Ozan Evrim Tunca 
Yeşim Erdoğan 
Sinem Tunacan 
Füsun Yılmaz 
Burcu Evren Yazıcı 
Tolga Cebi 
Selcan Noyan 
Funda Eker 

Halkan Talih 
Emirhan Tuğa 
Alhımet Kavuncu 
Ayhan Alıtmkuş 
Bogaçhan Sözımen 
Cüneyt Alanıbay 
Serkan Okanay 
Barış Bektaş 
Mehmet Mestçi 
J. Nilay Canga 
Teymuralp Fosfbro£lu 

Yayh Sazlar Anasanat Dalı 
Velisi hakkında kişisel bilgiler 

Serbest meslek 
Aısıtısıuibay 
Hava Sok. 23/6 Ankara 
Sanatçı Dev. Kons. 
Bankada görevli 
C. S. O. Üyesi 
Memur 
C. S. O. Üyesi 
Eımınliyet görevlisi 
Işçİ 

Devlet Opera Sanatçısı 
Elektrikçi 
C. S, O. Sanatçısı 
PTT memur 
öğretmen 
Mobilyacı 
DevM memuru 
Devlelt memuru 
Polis memuru 
öğretmeni 
Öğrettim görevlisi 
Subay 
Oto taıriiroM 

Nefesli ve vurma sazlar anasanat 
Astsubay 
Banknot Matbaasında görevli 
Devlelt memuru 

Ankara Raıdıyoisunda görevli 
tşç'i (ölü) 
Devlelt Opera Sanatçısı (Armesi) 
İşçi 
Serbes* meslek 
Emniyet mensubu 
Ev hanımı 
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1984 - 1985 ÖĞRETİM YILI 

Adlı ve Soyadı 
Piyano anasanat dalı 

Velisi hakkında kişisel bilgiler 

Meriç Ötener 
Seda Balkarlı 
Nüve Gök 
Demet Akkıiıç 
Ellif Yetimoğlu 
E. Burak Erdoğan 
Çiğdem Erkan 
Pınar Erkmen 
A. Turnagöl 
Sait Tol'ga Kılıç 
A. Ceylan Merdol 
B. Esra özgörür 
E. Pınar Başgöze 

ipek Engin 
Nihat Er 
Firuze Irnre 
Önder Acar 
F. Ebru Törüner 
Çiğdem Köseoğlü 
Ayşe Ansılan 
Çağdaş Yurdakul 
Aydan Türker 
Arzu Kızıltug: 
Ece Yüksel) 
Arî'lia Çobanı 
Ayşegül Aydeımür 
Z. Ayben Boray 
Sanem Sutoaygil' 
Ejder Keskin 
Satılmış Üçdemir 
Ş. Şükriye Sel 
îllkeur Okan 
M. Oya Çini 
Ayşe Fidanlık 
B. Zeynep Kazak 
Tuğçe Ulugün 

Y. Bahri Gürcan 
Öztom Uğuz 
Müge Güleşen 
Çiğdem Merdane 

öğretmen 
Ev hanımı 

Emniyet görevlisi 
Devtet memuru 
Serbest meslek , 
Ev hanımı 

Devlet memuru 

Bale anasanat dalı 
Serbest 
Çiftçi 
Öğretmen 
Serbest 
Ev hanımı 
Ziraat Bankasında Amir 
Ev hanımı 
Serbest 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
EV hanımı 
Dev. Op. ve Balesinde görevli 
Ev hanımı 
Şeker Fab. da işçö 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
TRT Grafûsit 
Dışişleri Bakanlığı 
Ev hanımı 
Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü 
Ev hamımı 

S.S.Y. Bakanlığı Gn. Evrak Şb. Md. 
Dekoratör 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
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Adiı ve Soyadı 

Devrimi İleri 
Belgin Oban, 
Yıldız Kaplan 

Ziya Humar 
Cansıever Ersoy 
Aytül Baktır 
Selva Dolun 
Nezih Renda . 
Murat Manap. 
Enver özel 
Aldıem Yürümez 
Mukadder Çelik 
Hüsnü Tokur 
Mustafa Başsal 
Meral Sarıdoğan 
Çiğdem Bayer 
Ayşegül Eral 
Gönül Gd'işken 
Gökhan Aylan 
Levent Sözeri 
Barbaros Erdem 
Şükran Sönmez 
Fazıla Yalçın 
Gökhan Yaşar 

Şemsettin Zırhlı 
özlem Arın 
Edip Tümerkan 
Sevda Çiçek 
Banu özbudak 
Güneş Hayaıt 
A. Merter Fosforoğlu 
Neşet Erdlem 
E. Nuri Göktürk 
Osman Arın 
Saydam Yeniay 
Mustafa Kurti 
Yeşıim Gül 
Eylül Tuncay 
İpek Çeken 
Asuman Bora 
1. Hakkı Sunat 

B : 23 31 . 10 . 1985 0 : 1 

Velisi hakkında kişisel bilgiler 

Ev hanımı 
Ev hanımı 
Ev hanımı 

Şan - opera anasanat dalı 
Seırbesit 
Ev hanımı 
TPAO Mak. ve İkmal Grubu 
Ev hanımı 
Fen Fak. öğretim Üyesi 
Ev hamımı 
Anlk. Dev. Kons. Memur 
Ev hanımı 

- Kız Yetiştirme Yurdu öğretmeni 
Ev hanımıı 
Ev hanımıı 
Ev hanımı 
Ev hanımı 
Teğmen Kalmaz İlkokulu öğ. 
Cebeci Kız Meslek Lis. Öğ. 
Bv hamımı 
Cates ölçü Testü Servisi 
Gazeteci 
Bv hamımı 
Şeker Fab. Gen.,'Müd. Mak. imalat Baş Konsitrüktörü 
Ast. Sb. 

Tiyatro anasanat dalı 
Ev hanımı 
S.B. Faik. Baş. Yay. Yük. Ok. öğ. Görev. 
Ev hanımı 
Geliboflıu Kolordu Komıt. 
T. Ticaret Sicilli Gazeteci 
Başkent Kız öğ. Yurdu Görev© 
Bv hanımı 
Bv hanımı -
Serbest mes. Adana 
Ev hanınmn 
Bv hanımı 
Hacılbdktaş Lisesi Hilzmetfeiı 

' Emniyet Gen. Müd. B'aşmüfettttiş 
T. Çimento Sanayii T.A.Ş. Müşaviri 
Dev. Op. ve Bal. Sanatçısı 
T.C. Ziraat Bankası Muhasebecisi 
Ev hanımı 
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2021 
2031 
2036 
2039 
2040 
2041 
2045 
2047 
2048 
2049 
2056 
2059 
2062 
2065 
2067 
2074 
2075 

T. B. M 

Adı ve Soyadı 

Enis Gençoğlıii 
Zafer Erkoç 
Hulusi Yücebıyık 
Alev Güngör 
Meral Akbuluıt 
EsengiM Esen 
Suat özek 
Celal Balkar 
Buket Şahine! 
Neomi Kıran, 
Arzu Antımen 
Şükriye Tuıtkun 
Nuran özttirk 
Hüseyin Cebeci 
Merih Tunçdbgan 
Muammer Güodoğdu 
Mehmetali Kandemir 

. M . B : 23 3 1 . 1 0 . 1 9 8 5 

Aldı ve Soyadı 

TEMEL BİLİMLER HAZIRLIK/C 
2000 
2011 
2016 
2018 
2020 
2022 
2024 
2026 
2037 
2043 
2044 
2055 
2058 
2063 
2071 
2072 
2073 

Zafer Tezcan 
Birsen Tezen 
Ahmet Çakır 
Adnan Barut 
Murat Güner 
Nuran Gülbağ 
Nlgün Bayrakçı 
Nazan Tulakh 
Muharrem Timur 
Şahin Semercioğlu 
Bmırullah ŞengüUer 
Cafer Eser 
Sema Çetin 
Feyyaz Kuruş 
Hediye öz 
Gülıderen Taştan 
Nihat Koşar 

0 : 1 

Adi ve Soyadı 

2076 Güngör Ergen 
2078 Ahmet Ekinci 
2080 Serdar Üçer 
2081 Sefer Esnaf 
2082 Iclâl Manya 
SES EĞITIMI HAZIRLIK/A 
2001 Nebahat öner 
2007 Ergül Bostancıoğlu 
2010 Zeynep Ayşe Tur 
2015 Zeliha Tunca 
2027 Derya öğimç 
2035 Musa Karlıdağ 
2057 Tamer Şahin 
2033 Sebati Balkan-
2064 Fazıla Doğru 
2070 Halil Karaca 
ÇALGI YAPIM HAZIRLIK/A 
2046 Mehmet Hamza 

ÇALGI EĞİTİMİ l/A 
1249 Sezgin Gezgin 
1256 Melda Tan 
1263 Şafak Yıldırım 
1265 Celâl Kılıç 
1266 Deniz Afcbulü! 
1269 Tanık Kişisel) 
1272 Pınar Dilşeker 
1277 Cebral Kaün 
1279 Serkan Kösedağ 
1280 Ali Koyun 
1281 E. Senem Olgun 
1282 Burak Koca 
1283 Aslıhan Eruzun 
1286 Nalan Tokyürek 
1293 Murat Aytekin 
1295 Nihal Göksukı 
1297 Adalet Aşık 
1300 Derya Türkkan 
1305 Ahmet Toprak 
1306 Seçil özçakmak 
1308 Cem Baydar 
1312 Fikret AyyıDte 

1984 - 1985 ÖĞRETİM YILINDA ÇALGI EĞİTİM 
BÖLÜMÜNE KAYDOLAN ÖĞRENa LİSTELERİ 

ÇALGI EĞİTİMİ l/B 
1250 Kayahan Mıhçıoglu 
1254 Suat Tükel 
1257 Havva Karakaya 
1258 Adnan DesHireci 
1259 Mine Kalkanlı 
1260 Eylem Gülbafl 
1264 Korkut Kar 
1267 Cenk Dönmez 
1270 Burhan Efaıas 
1271 Şenel Demirci 
1273 Demet Karayiğen 
1278 Cemal Bozkurt 
1284 Deniz Hkkutlu 
1287 Ebru Yula 
1285 Kaan Kızıltuğ 
1288 ömür Kaynar 
1289 Eda Gündüz 
1291 Filiz Çel'ikyay 
1294 İpek Ciyaz 
12% Ali Koç 
ÇALGI EĞITlMÎ l/C 
1248 Ebru Gtiçnar 

1251 
1252 
1253 
1255 
1261 
1262 
1268 
1275 
1276 
1290 
1292 
1299 
1301 
1302 
1303 
1304 
1307 
1309 
1310 
1311 
1313 
1314 

Hasan Akı 
Murat Çanakkaleli 
Ecevit Çoğumlu 
Ferman KeçeM 
{Sinem Güde 
Savaş Karaman 
Şenol Güler 
Ercan Döfen 
Tarık Ağansoy 
Emin Gündiyer 
Alakan Şencan 
Gündüz Kılıç 
AsMıan Tükel 
Metin Kurkan 
Ayhan Gunca 
Cevat Alkbulut 
özgür Oluç 
Fuat! Ikıilz 
Hasan Mirzanlı 
Sadi Durgun 
Burcu Kuran 
özer Arkun 
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£, — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kömür satış ve tevzi depolarından satılan kö
mürlerin taşınmasına ilişkin sorusu ve Enerji ve Ta
biî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in yazılı cevabı 
(7/701) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına ara
cılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

ıŞoru 1. Türkiye Kömür İşletmeleri kömür sa
tış tevzi depolarında halka satılan . kömür dağıtımı 
adaletli olmadığı, yani bir kamvonla 'iki kişinin kö
mürü taşınmaktadır. Her birinden ayrı ayrı aynı 
para alınmaktadır. Bu durum önlenemez mi? 

Soru 2. örneğin 6-7 tonluk kamvonun kasası 
ortadan ikiye bölünmek kaydıyla kömür doldurula
rak tartılıyor aslında ayrı ayrı tartılması gerekir. 
çünkü 2 ton kömür alan bir vatandaş 2 ton alan di
ğer ayrı bir vatandaşla birleştirilmek üzere tartılıyor 
fabiîki bu iş taşıyıcı kamyonların işine yarıyor ama 
vatandaşlar mağdur ediliyor (2 ton kömür alan bir 
vatandaşın düğer 2 ton kömür alan vatandaşa icabın
da fazla hakkı geçmiş oluyor.) Bu önlenemez mi? 

Soru 3, Zaten kömür. fiyatları dar gelirlileri zor 
durumda bırakmaktadır.' Halbuki kamyon kömür 
deposuna girse 2 ton kömür yüklense tartılsa ve di
ğer 2 ton kömür de ondan sonra doldurulup tartılsa 
vatandaşın birbirine hakkı geçmiyecektir. İmkânlar 
dahilinde kamyonlar 2 şer ton olarakta kömür dağı
tımı yapamaz mı? örneğin (Mamak kömür deposu, 
gibi)) 

Soru 4. Dar gelirlileri değil taşıyıcı kamyoncuları 
koruma esasına düzenlenmiş olan bu tevzi sistemine 
'belediyelerce de neden ilgi gösterilmemektedir? Veya 
Bakanlıkça neden arasıra kömür tevzi işlemleri kont
rol edilip bir düzen sağlamlamaktadır? 

T.C. 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanlığı 30 . 10 . 1985 
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği 

Ankara 
Sayı: 71.053.2-2962-18869 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 8.10.1985 gün ve 7/701-4462-17304 sayılı 

yazınız. 

İlgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen 
Erzurum Milletvekili sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
kömür satış ve tevzi depolarından satılan kömür
lerin taşınmasına ilişkin yazılı soru önergesi ile ilgili 
cevap aşağıda sunulmuştur. 

Halen Ankara Anakent Belediyesi sınırları için
de kömür tevziatı 5 depodan yapılmaktadır. Bun
lar. Balgat, Mamak, Tuzluçayır, Merkez 1 ve Mer
kez 2 depolarıdır. Bu depolarda ceman muhtelif 

. tonajlı 16 adet kantar çalıştırılmaktadır. Söz konusu 
depolardan günde ortalama 5 000 - 6 000 ton kömü
rün tevziatı yapılmaktadır. Nitekim 1985 - 1986 tes-

• hin dönemlinin başlangıcından bugüne kadar 513.000 
ton kömürün tevziatı gereeklcştirilroi^ir. Bu ra'cam, 
geçen sezona göre 143 000 tonluk bir fazlalık arz et
mektedir. 

Yukarda açıklanan 513 000 ton kömürün 5 depo
dan dağıtımı ortalama 450-475 araçla gerçekleştiril
miştir. Söz konusu kömürlerin yaklaşık 422 000 tonu 
1 ve 2 tonluk olup, bu kömürler sobalı evlere; 91 000 
tonu ise 5'er tonluk partiler halinde, kaloriferli bina
lara tevzi edilmiştir. Sobalı evlere tevzi edilen kö
mürler miktar bakımından küçük tonajlı olduğundan, 
kamyonların kasalarındaki orta bölmeden yararlana
rak ayni semtteki iki -kömür bir arada ayni araçla iki 
tüketiciye gönderilmektedir. Bu araçlarla tek parça 
kömürün dağıtılması halinde ise; tevziat yarı yarı
ya azalmış olacak, bunun neticesinde de bilhassa kış 
aylarında depoların önünde büyük bir vatandaş kit
lesi kömür almak için kuyrukta bekleyecek; vasıta-
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ların akaryakıt sarfiyatı bir misli artacağından ülke 
ekonomisini olumsuz yönde etkileyecektir. Tek par
ça kömürün şevki için araç sayısının bir misli artırı
larak 900 - 1 000 adede çıkarılması halinde kömür 
depolarının yeteri kadar büyük olmaması ve kantar 
kapasitelerinin belli bir düzeyde bulunması nedeniyle 
ayrıca sevkiyatta tıkanmalar meydana gelecek ve de
po içindeki trafik düzetti bozulacaktır. 

Bütün bu durumlar dikkate alınarak vatandaşın 
tartı yönünden mağduriyetini önlemek için büyük 
bir hassasiyetle çalışılmakta olup, en küçük şikayetler 
dahil İdarece değerlendirilmektedir. 

Sevk edilen kömürün ayni ocaktan üretilerek elen
miş olması, fiziksel ve kimyasal özelliklerinim ayni 
bulunması, kamyon bölmelerininde eşit hacimli ol
ması dolayısıyla, yıllardan beri yapılagelen uygulama

larda vatandaşı mağdur edecek bir farklılığın doğma
dığını kanıtlamıştır. Kontroller sık sık ayrı ayrı tar
tılmak suretiyle sürdürülmekte, imkânlar nisbetinde 
müstakil partiler şeklinde de gerekli ikmaller yapıl
maktadır. 

Mamak İlçesinde kömür alan semtlerin Mamak 
deposuna çok yakın olması ve buradaki bir çok soka
ğa ancak küçük tonajlı vasıtaların girebilmeleri ne
deniyle adı geçen depomuzda küçük tonajlı araçlar 
çalışmakta ve genellikle bu araçlarla azamî 1 ve 2 
tonluk tek parça kömür sevk edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim ± 

Sudi Türel 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakanı 
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Orman Genel Müdürlüğü Teşkiîâîı ve Görevleri Hakkın la Kanım Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Ka-
bülü Hakkında Kanun Tasa .muta verilen oyların sonucu 

Kanunlaşmıştır. 

ADANA 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balıbey 
Hamdi özsoy 
Nihat Türker 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 
Hüseyin Cahit Aral 
Ali Bozer 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Göksel Kalaycıoğlu 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
îsmail Saruhan 
Oğan Soysal 
Fatma Rezan Şahinkaya 
Halil Şıvgın 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e t ü r e l 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 
Hüseyin Şen 

Üye sayısı : 
Oy verenler : 
Kabul edenler : 
Reddedenler : 
Çekimserler : 
Geçersiz Oylar : 
Oya katılmayanlar : 
Açık üyelikler : 

400 
280 
162 
113 

3 
2 

114 
6 

(Kabul edenler) 

AYDİN 
Mehmet Özalp 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
İsmail Dayı 

BÎLECÎK 
Recep Kaya 

BİNGÖL 
Hakkı Artukarslan 
M. Ali Doğuşlu 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztek'in 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
Mehmet Azizoğlu 
M. Memduh Gökçen 
Kemal tğrek 
A. Sabahattin Özbek 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Cafer Tayyar Sadıklar 

Ayhan Uysal' 

DENÎZLÎ 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
Hayrettin Ozansoy 

EDİRNE 
İsmail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Zeki Yavuztürk 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Sabahattin Araş 
Sabahattin Eryurt 
Togay Gemalmaz 

ESKİŞEHİR 
tsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

GİRESUN 
Burhan Kara 

Cevdet Karslı 
Yavuz Köymen 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
İbrahim Turan 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
Kâmran Karaman 
Hamit Melek 
M. Murat Sökmenoğlu 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Fatma Mihrîban Erden 
Mustafa Kemal Toğay 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
HJkmat Bicentürk 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Mehmet Vehbi Dinçerler 
Hayrettin Elmas 
ismail Safa Giray 
Turgut özal 
Bilâl Şişman 
Mustafa Tınaz Titiz 
Saim Bülend Ulusu 

İZMİR 
tsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
Özdemir Pehlivanoğhı 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabri Araş 

KASTAMONU 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 
Erol Bülent Yalçınkaya 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim özbıyık 
Mustafa Şahin 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
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Ziya Ercan 
Altınok Esen 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Haydar Koyuncu 
Kemal Or 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büyükuğıır 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiroğlu 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Mekin Sanoğlu 

MARDİN 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dınk 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
Nabi Poyraz 
ihsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RtZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN 
Üyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Mehmet Aydın 
Berati Erdoğan 
Gülami Erdoğan 

SÜRT 
M. Abdurrezak Ceylan 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 
M. Mükerrem Taşçıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Salih' Alcan 
Ali Rıfkı Atasever 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Selim Koçaker 
Talât Sargın 
Mehmet Zeki Uzun 

TUNCELİ 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 
Mirza Kurşunluoğtu 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Reddedenler) 

ADANA 
Coşkun Bayram 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AFYON 
M. Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
ibrahim Taşdemir 
Mehmet Yaşar 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Neriman Elgin 
H. ibrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Halil Nüshet Goral 
Ertuğrui Gökgün 
Osman Esgin Tipi 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçı oğlu 
Fenni tslimyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet tbrahimoğlu 
Kâmran inan 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
ismet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLÎ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Kadir Narin 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
S. Hüsamettin Konuksever 
MubJittin Yıldırım 

ERZURUM 
Ebubekir Akay 
Hilmi Nalbantoğlu 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M. Hayri Osmanhoğlu 

GİRESUN 
Turgut Sera Ti rai i 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin Önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
İhsan Gürbüz 

İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Durmuş, Fikri Sağlar 

İSTANBUL 
imren Aykut 
Hüseyin Avni Güler 
Yılmaz İhsan Hastürk 
Doğan Kasaroğlu 
Günseli özkaya 
Arife Necla Tekincl 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR 

Hüseyin Aydemir 
Durcan Emirbayer 
Hayruüah Olca 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Ali Aşkın Toktaş 

(KARS 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 
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KIRKLARELİ 
Şükrü Babacan 

KIRŞEHİR 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Salim Erel 
Sabri Irmak 
Emim Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara'a 

MALATYA 
İlhan Dınçel 
Ayhan Fırat 

AMAS 
Kâzım İpek 

, 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Vehbi Batuman 
Ahmet Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 
Mehmet Deliceoğlu 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 
Paşa Sarıoğlu 

AMASYA 
Ansan Savaş Arpacıoğlu 

ANKARA 
Ahmet Kemal Aydar 
Surüri Baykal 
Necdet Calp 
Nejat Abdullah Resuloğlu 

MANİSA 
Abdullah Çakırefc 
İsmet Turhangil 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğkı 

MUĞLA 
İdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

ORDU 
Ali Mazhar Haznedar 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

(Çekin 

YA EDII 
Türkân Turgı 

(Geçersiz 

AMASYA 
İsmet özarslan 

(Oya Katıh 

• ANTALYA 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

AYDIN 
İskender Cenap Ege 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BOLU 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 

BURSA 
İlhan Aşkın 
Fahir Sabunüş 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
İlker Tunca y 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroglu 
Rıza Tekin 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 
özer Gürbüz 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Şevki Taştan' 

ŞANLIURFA 
Vecihd Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent Öncel 

işerler) 

INE 
it Arıkan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 

TRABZON 
Osman Bahadır 
Yusuf. Ziya Kazancıo|hı 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerrem Hiç 

ZONGULDAK 

Cahit Karakaş 
Fevzi Fırat 
Rıza öner Çakan 

-

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 

- Oylar) 

ORDU 
Bahriye Üçok 

nay anlar) ^ 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
Ali Ayhan Çetin 
İhsan Tombuş 

DENİZLÎ 
Muzaffer Arıc/ 

DİYARBAKIR 
Maihmud Altuna'kar 
Şeyhmus Bahçeci 
Özgür Barutçu 
Cevdet Karakurt 

ELAZIĞ 
Nevzat Yağcı 

ERZİNCAN 
Metin Yaman 

ERZURUM 
İlhan Araş 
Mustafa Rıf a Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuri Üzel 

GAZİANTEP 
Galip Deniz 
Mustafa Rüştü Taşar 

GİRESUN 
Ahmet Yılmaz 

GÜMÜŞHANE 
Mahmut Oltan Sungurlu 

ÎCEL 
İbrahim Aydoğan 
Mehmet Kocabaş 
Edip özgene 
Rüştü Kâzım Yücelen 
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İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
B. Doğancan Akyürek 
Yaşar Albayrak 
Sabit Batumlu 
Halil Orhan Ergüdor 
Ömer Ferruh llter 
Mehmet KafkaslıgU 
Altan Kavak 
R. Ercüment Konuıkman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Feridun Şakir öğünç 
Tülay öney 
ibrahim özdemir 
Kemal özer 
Namık Kemal Şentürk 
Ali Tanrıyar 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMlR 
Vural Arıkan 
Fikret Ertan 

Yılmaz önen 
Rüştü Şardağ • 
KAHRAMANMARAŞ 

Mehmet Turan Bayezit 
Ülkü Söylemezoğlu 
Ali Topçüoğlu 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 

KAYSERİ 
Cengiz Tuncer 
Mehmet Sedat Turan 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 

KIRŞEHİR 
Mehmet Budak 
İsmet Ergül 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Abdulhalim Araş 
(Bşk. V.) 
Mustafa Batgün 

KONYA 
Vecihi Akın 

MALATYA 
Ahmet Ilhami Kösem 
Fahri Şahin 

MANİSA 
İsmail özdağlar 
Gürbüz Şakranh 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Nazmi önder 
Atilla Sın 

NİĞDE 
Arif Toprak 

ORDU 
Hüseyin Avni Sağesen 

RİZE 
Arif Şevket Bilgin 
(Bşk. V.) 

SAKARYA 
Mustafa Kılıçaslan 

SAMSUN 
Süleyman Yağcıoğlü 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal Palaoglu 

TOKAT 
Enver özcan 
Cemal Özdemir 

TRABZON 
Eyüp Aşık 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduman 
(Başkan) 
Fahrettin Kurt 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

YOZGAT 
Lu'tfullah Kayalar (I. A.) 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 

(Açık üyelikler) 

BİNGÖL 

BURDUR 

İSTANBUL 

İZMİR 

MANİSA 

NİĞDE 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

31 . 10 . 1985 Perşembe 

Saat : 15.00 
1 

BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 
SUNU§LARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇtM 

-4 " 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

" . ' . ' • • 5 

GBNEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAÎR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İstanbul MilletvekiîlSi YıüSmaz İhsan Hastürk 

ve 15 arkadaşının; Doğu ve Güneydoğu illerimiz
deki bölücü ve yılkıcı olaylar konusunda Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uya
rınca bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/9) 

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

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

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

7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına iişfcin M ' l Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

% — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

9. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, is
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

10. — İstanbul Milletvekili Salbit Batumlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

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

VI. — Diyarbakır Milletvekili Mahnıud Altunakar1 

in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağımı 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

13. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, 
İzmir - Gtoelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan 
inşaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân ̂  Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

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

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

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

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



18. — Bsküşehir 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) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkân' 
m, Almanya'da çalışan vatandaşlarımızın çocukları
nın eğitim sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/460) 

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

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

22. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, 
marangozlara tanınan kapasite belgesi uygulamasının 
kaldırılış nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/463) 

23. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzerin, 
Türkiye Demir ve Çel'iik İşletmeleri Karabük Mües
sesesi İnşaat Müdürlüğünde çalışan işçilerden bazıla
rının iş akitlerinin feshedileceği iddiasına ilşlkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/465) 

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

25. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
kültür ırkı hayvancılığına dayalı süt işletmelerine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/470) 

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

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

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

2 — 

I 29, — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be-
I si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 

krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

I 30. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal-
J gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş-
j kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/476) 

31. — 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-

j nından sözlü soru önergesi (6/477) 
I 32. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

33. — 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) 

34. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze-

I tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

35. — Kocaeli Milletvekilli Orhan Otağ'ın, İzmit 
ilinde körfez ve hava kirliliğine karşı alınan tedbir
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/481) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud AltunaJkar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarına ilişkin Maliye ve 
Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi (6/482) 

i 37. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, üniversitelerin tahsisatlarının zamanında ödenme-
mesinin sonuçlarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/483) 

38. — Ordu MiilötJvelkli Bahriye Üçok'un, İran 
I İslam Cumhuriyetinin kuruluş yıldönümü nedeniyle 

İstanbul'da dağıtıldığı iddia edilen dergiye ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/484) 

39. — Erzuruto MillöUveklli Hilmi NaDbantoğlu' 
nun, Ankara İlindeki Sıhhiye - Tandoğan yolu pro
jesine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/485) 

40. — Erzurum Milejövdüili Hilmi Nal/bantoğlu' 
nun, Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir 
çalışmalarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 

I önergesi (6/486) 



41. — Haltay Mllletlvekili Mutffcafa Murat Söklmen-
oğlu'nun, Yüktseköğreititm Kurulu'nun sontmluluğuna 
«l'işkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/488) 

42. — Haltay MülleltlvekilÜ Mustafa Murat Söknıen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
ısozlü soru önengesi (6/489) 

43. — Hatiay Milletvekilli Mustafa Murat SÖkmen-
oğlu'nun, Türkçe eğitim merkezleri kurulmasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından söz
lü soru öneügesİ (6/490) 

44. — Konya Miiietivekili Salimi Ererin, Konya -
Ereğli Ovasınıdalk'i sulama suyu ihtiyacına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi 1(6/491) 

45» — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, genç
lerin işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/492) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎĞER İŞLER 
x l. — 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 İşler Komisyonu Raporu 
<l/669) (S. Sayısı : 332) (Dağıtma tarihi : 31.5.1985) 

4. — özel öğretim Kurumları Kanununun Bir 
Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (1/701) (S, Sa
yısı : 349) (Dağıtma tarihi : 7.6.1985) 

5. — İstanbul Milletvekili 'Kemal Özer ve İki Ar
kadaşının, Madencilik İşkolunda Çalışanların Eğitil
meleri Hakkında Kanun TeMifi ve Sağlık ve Sos
yal İşler Komisyonu Raporu (2/136) (S. Sayısı : 339) 
(Dağıtma tarihi: 10.6.1985) 

6. — Ankara Milletvekili Sururi Baıykal ve 9 Ar
kadaşının, 1475 sayılı İş Kanununun 13 ve 24 üncü 
Maddelerinin Değiştirilmesine Miskin Kanun Teklifi 
ve Adalet; Sağlık ve Sosyal İşler komisyonları ra
porları (2/181) (S. Sayısı : 341) (Dağıtma -tarihi : 
10,6.1985) 

X 7. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Ge
nel Müdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 
Malî Yılları Kesinlhesap Kanunu Tasarıları ile Bu 
Yıllara Ait Genel Uygunluk Bildirimlerinin Sunul
duğuna Mşkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sa
yıştay (Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/441, 
1/158, 3/725, 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) (S. Sayısı : 
354) (Dağıtma tarihi : 27.9.1985) 

X 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 Sayüı 1985 Malî 
Yılı Bütçe Kanununa Bağlı (A) İşaretli Cetvelin Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Kısmında Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (2/261) (S. Sayısı : 355) (Dağıt
ma tarihi : 18.10.1985) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 
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