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95 inci Birleşim 

22.4.1986 Sah 

İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

"II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 

1. •— Dışişleri Bakam Vahit Halef oğlu' 
nun, Başbakan Turgut özal'ın Hindistan'a 
yaptığı resmî ziyaret, Suudi Arabistan ve 
Kuveyt'teki temasları ile, dönem başkanlığı
nı yaptığı OECD Bakanlar Konseyi Toplan
tısı hakkında gündem dışı açıklaması ve ay
nı konuda SHP Grubu adına Ankara Millet
vekili Halil İbrahim Karal'ın konuşması. 

Sayfa 
6 

7 

9:16 

2. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah 
Resuloğlu'nun, buğday ekimi ve Türk çiftçi
sinin durumu konusunda gündem dışı ko
nuşması. 16:18 

3. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsa
mettin Konuksever'in, ipek kozası üretimi 
ve Çin ipliği ithali konusunda gündem dışı 
konuşması. 18:20 

Sayfa 

4. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın'ın, fut
bol müsabakalarında görev yapan hakemle
rin tutum ve davramşlan konusunda gündem 
dışı konuşması. 20:21 

B) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması öner
geleri. ' 21 

1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı 
Özbek ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Ku
rulu ve üniversitelerin faaliyetlerini tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis Araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/15) 21:22 

C) Tezkereler ve Önergeler. 22 

1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesi
ne dair Başkanlık tezkeresi (3/1012) 22:23 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 23,82 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 23 
1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-

lar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/507) 23 
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2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı fir
malarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/622) 

• . 3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Valisinin bir açık hava toplantısında 
halka «imparator» olarak takdim edilmesi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/589) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/651) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/652) 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/653) 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/654) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin sözlü sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın cevabı (6/659) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru 
önergesi (6/660) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 

Sayfa 

23 

23 

23 

23 
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24 

24 

24:25 

25 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/670) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
ru önergesi (6/697) 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun, 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/672) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/673) 

16. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, D.P.T. Kalkınmada öncelikli Yö
reler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/676) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştir
me Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/677) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

Sayfa 
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Sayfa 
21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğhı'nun, kamu kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/679) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında çalış
tırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın dış 
borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/680) 

23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/681) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli Öz-
kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 

27. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman' 
in, Sümerbank Defterdar Fabrikasındaki işçi
lere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/683) 

28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/689) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 

26 

26 

26 

26:27 

27 

27 

27 

27 

27 

27 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/691) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/692) 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 

35. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan' 
m, Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve yolcu 
taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/601) 

36. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişi
lerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/609) 

38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destek
leme ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/698) 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır İlinde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/610) 

40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin Dışişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/612) 

Sayfa 
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41. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
m, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 28 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gü'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Ka
sırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılma
yacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 28 

43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ti
caret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 28 

44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlun'un, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 28:29 

45. — Trabzon Milletvekili Osman Ba-
hadır'm, bir vatandaşı işkence ile öldürdük
leri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
içişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/702). 29 

46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen canlı hayvan ihracatı
na ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 29 

47. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından söziü soru 
önergesi (6/621) 29 

48. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/624) 29 

49. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Ankan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704 29 

50. — Tokat Milletvekili Enver özcan' 
m, Sivas ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 29 

Sayfa 
51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 

Uşak ili Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 29 

52. — içel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
m, Bingöl ilinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin içişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 29 

53. — Kütahya Milletvekili Abdurrah-
man Necati Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova -
Erzurum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/636) 29:30 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alına
cak önlemlere ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/665) 30 

55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üretme 
çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 30 

56. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu ili Aybastı ilçesi Bele
diye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 30 

57. — Konya Milletvekili Haydar Koyun-
cu'nun, Bingöl ilindeki imam ve vaiz kad
rolarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/668) 30 

58. — izmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 30 

59. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar' 
in, Yatağan Termik Santralından zarar gö
ren üreticilere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynak
lar Bakanından sözlü soru önergesi (6/694) 30 

60. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar' 
m, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 30 

61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
filme ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/696) 30 

62. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 

Sayfa 
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Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/701) 30:31 

63. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyünde
ki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 31 

64. — Adana Milletvekili Coşkun Bay-
ram'ın, mahkemelere genelge gönderildiği id
diasına ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Baka
nı M. Necat Eldem'in cevabı (6/706) 31:33 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 82 

1. — istanbul Milletvekili Günseli özka-
ya'nın, metni hazırlanmamış kararnamelerin 
bakanlarca imzalandığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/959) 82:83 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal' 
in, Siirt İline yapılacak yatırımlara ve hiz
metlere ilişkin Başbakandan sorusu ve Sanayi 
ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ya
zılı cevabı (7/961) 83:84 

3. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence iddialarıyla ilgili olarak yapı
lan işlemlere ilişkin sorusu ve içişleri Baka
nı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/975) 84:87 

4. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/980) 87 

5. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı 
cevabı (7/981) 87 

6. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı ce
vabı (7/985) 88 
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Sayfa 
7. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 

Hastürk'ün, Türkiye Petrolleri A.O. Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara iliş
kin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
m yazılı cevabı (7/986) 88:89 

8. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, TRT Kurumu Genel Müdürlü
ğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/1009) 89 

9. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Vakıflar Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan 
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ya
zılı cevabı (7/1010) 89 

10. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Tapu ve Kadastro Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/1011) 89:90 

11. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Basın Yayın Genel Müdürlüğü
ne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/1021) 90 

12. — İstanbul Milletvekili Yılmaz ihsan 
Hastürk'ün, Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1029) 90r91 

13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı 
cevabı (7/1037) 91:92 

14. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus 
Bahçeci'nin, motorlu araçları çalınan vatan
daşların durumuna ilişkin sorusu ve İçişleri 
Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/1038) 92:93 

15. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diya
net Vakfındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili 

— 5 — 
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Sayfa 
tahkikat raporu üzerine yapılan işlemlere iliş
kin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1043) 93:94 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Boğazköprüsü mevkiindeki cep
hanelik inşaatına ilişkin sorusu Ve Millî Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı ce
vabı (7/1051) 94:95 

I. — GEÇEN Tl 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te toplanarak iki 
oturum yaptı. 

Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz, ABD tarafından 
Libya'ya karşı girişilen hardkâtla ilgili olarak 15 ve 
16 Nisan 1986 tarihli • birleşimlerde yapılan gündem 
dışı konuşmaları cevaplandırdı ve hükümetin bu olay
lar karşısındaki tutumu konusunda bilgji verdi. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/671), (6/686), (6/693), 

Erzurum .Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/622), (6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), 
(6/682), (6/699), (6/700), (6/701), 

(İstanbul Milletvekilli Günseli özkaya'nın (6/596), 
Diyarbakır Milletvekili Kadir Naıtin'in (6/598), 

(6/610), 

İstanbul Milletvekili 'Bilâl Şişman'ın (6/683), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökrnenoğlu' 

nun (6/609), (6/612), (6/665), 

Sözlü soruları, soru sahipleri izinlü olduklarından; 
Konya Milletvekili Salm Erel'ân (6/589), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arılkan'ın 

(6/651), (6/652), (6/653), (6/654), (6/659), (6/660), 
(6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), (6/675), 
(6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), (6/692), 
(6/698), (6/703), (6/704), 

Adana Milletveküli Nuri Korfcmaz'ın (6/688), 
<(6/624), 

Sayfa 
VI. — KANUN TASARI VE TEK

LİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GE
LEN DİĞER İŞLER 33 

1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci 
Maddesi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 
nci Maddesine İkişer Fıkra Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyo
nu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 427) 33:82, 

96:99 

ÖZETİ 

Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın ((6/601), 
Adana Milletvekili Metin ÜstüneTin (6/607), 
Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 

Balıkesir 'Milletvekili Davut Abaciigil'in (6/616), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in 1(6/632), 

Kütahya 'Milletvekili Abdurrahman Necati Kara' 
a'nın (6/636), 

Balıkesir Milletvekilli Cahit Tutum'un (6/666), 
Konya Milletvekili Haydar Koyuneu'nun (6/668), 
İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydem'ir'in (6/669), 

Muğla Milletvekilli "İdris Gürpınar'ın (6/694), 
(6/695), 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülkerlin (6/696), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 

Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 

İçel Milletvekili Mehmet Kocaıbaş'ın (6/635), 

Zonguldak Milletvekilli Muhteşem Vasıf Yücel'in 
(6/667), 

Sözlü ısoruları, doru sahipleri ve ilgili bakanlar 
Genel Kurulda hazır 'bulunmadıklarından ve 

Tokat Milletvekili Enver özcan'ın (6/631) sözlü 
sorusu da, soru sahibi görevli olduğundan; 

Ertelendiler. 

...>.. t>m<9 
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8 Mart 1950 Tarihli ve 5590 sayılı Kanunun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesline ve Bu Kanuna Ek ve 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı
nın (1/753) (S. Sayısı : 426) maddeleri ve tümü ka
bul edildi; kanunlaştığı açıklandı. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 
442 sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesline İkişer 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporunun (il/755) (S. Sayısı : 427) 
Uümü üzerindeki görüşmeler tamamlanarak 1 inci mad
desi üzerinde bir süre görüşüldü. 

Teklif 
<1. — Bolu M'iıllıetvelklilİL Fualt Özitek'Mn; 13.U0J1983 

Tartı ve 2918 ISaiyıHı Karaıyolar* Tnalfilk Kanuiniuinurı 
65 indi Malddös'inlb Değ):lşitiırilmeisti Hakkında Kanuni 
Tdkliıfi (2/333) (BaıjMricMılk; İmar, Ullaşltıırma ve 
Turizm Komisyonuna) (Başkanlığa gelfiş tarihi : 
17.4.1986) 

Tezkere 
1. _ Niğde Mlilletvefciüi Arif Toprak'ın, Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1011) (Anayasa ve Adalet Komisyon
ları üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

Raporlar 
1. — 5682 Sayılı Pasaport Kanununun Değişik 22 

nci Maddesinin Birindi Fıkrasına Bir Oümle Eklenme
sine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve İçişleri 
KotrJiısyonu Raporu (1/743) (S. Sayısı : 429) (Dağıt
ma tarihi : 21.4.1986) (GÜNDEME) 

2. — Türkiye Büyük/Millet Meclisli Saymanlığının 
Ekim, Kasım ve Aralık 1985 Ayları Hesabına Ait 
Türkiye İBüyük Millet Meclisli Hesaplarını inceleme 
Komisyonu Raporu (5/100) .(S. Sayısı : 430) (Dağıtma 
tarihi : 21.4.1986) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba-

lıkeslir ilindeki zeyibin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/709) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediyesi mücavir alanı liçline alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 

22 Nisan 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere birleşime saat 21.00'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif Ş. Bilgin 

Kâtip Üye Kâltliıp Üye 
Adııyaıman Kayseri 

Arif Ağaoğlu Mehmet Üner 

ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, emek
lilere ait çeklerin bankalarca Iskontoya tabi tutulma
sına ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/711) 
'(Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirin, Ba
lıkesir yöresinddki tohum üreticilerinin alacaklarına 
lilişkin Tarım Orman ve Köyfişleri Bakanından sözlü 
ısoru önergesi (6/712) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.4.1986) 

5. — Balıkesir Milletvekili 'Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut ilçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
iKişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü so
ru önergesi (6/713) (Başkanlığa geliş tarihli : 17.4.1986) 

6. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Balkanından söz
lü ısoru önergesi (6/714) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.4.1986) 

7. — Balıkeslir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - İvrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

8. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ım, Muğla 
İlli Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından ısözllü soru önergesi (6/716) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

9. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İM kıyı bandı turistik altyapı geliştirme projesine (iliş
kin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/717) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

21 . 4 . 1986 Pazartesi 
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Yazılı Soru Önergeleri 
İ. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemirtin, Di

yarbakır Cezaevinde meydana geldiği iddia edilen 
ölüm olaylarına ilişkin Adalet Bakanından yazılı so
ru önergesi (7/1093) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.4.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgirdn, Er
dek İlçesi İlhanlar Köyü sahillerinin ve bölgedeki su 
ürünlerinftn korunmasına ilişiklin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1094) (Başkanlığa geliş tarihi : 
17.4.1986) 

•3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Demir Tevzi Bürosunun kapatılacağı iddiasına 
ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1095) (Baş
kanlığa geliş tariühi : 17.4.1986) 

4. — Balıkesir Milletvekilli Davut Abacıgirin, süt 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1096) (Başkan
lığa geliş tarihi : 17.4.19816) 

5. — Balıkesir Milletveklili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut - Bektaşlar Köyü Gökköy Deresi 
mevkiindeki ormandan kesilen odunlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1097) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek 

ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Kurulu ve üniver
sitelerin faaliyetlerini tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/15) (Başkanlığa geliş tarihi : 17.4.1986) 

22 . 4 . 1986 Sah 

Rapor 
1. — 506 Sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun Ba

zı Maddelerimin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Ek 
Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı, Ko
caeli Milletvekili Osman Nuri Akyol ve 7 Arkada

şının, Kocaeli Milletvekili Ösihian Nuri AkyolW, 
İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Şanlıurfa Millet
vekili Osman Doğan ve 10 Arkadaşının, İstanbul 
Milletveklili İmren Aykut ve * 3 Arkadaşının, 506 Sa
yılı Sosyal Sigortalar Kanununun Bazı Maddelerinin 
Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Ek ve Geçici Mad
deler Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifleri ve Sağ
lık ve Sosyal İşler; Plan ve Bütçe komisyonları ra
porları (1/746, 2/154, 2/166, 2/200, 2/240, 2/273) (S. 
Sayısı : 432) (Dağıtma tarihi : 22.4.1986) (GÜNDE
ME) 

Yazılı Soru Önergeleri 

1. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fi
yatlarındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1098) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.4.1986) 

2. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemizde 
uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan ya
zılı soru önergesi (7/1099) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.4.1936) 

3. — Ordu Milletvekili Bahrîye Üçok'un, Anka
ra Gazi Lisesi Din Bilgisi öğretmenine ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1100) (Başkanlığa geliş tarihli : 18.4.1986) 

4. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı Mdia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1101) 
(Başkanlığa gelliş tarihi : 21.4.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 

1. — Gaziantep Milletvekili 'Mehmet Hayri Os-
manliıoğlu ve 43 arkadaşının, 1980 - 1982 yıllarında 
ülkemizde yaşanan bankerlik olayının sorumlularını 
ve bu olaydan doğan sorunların çözüm yollarını tes^ 
pit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 'Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/16) (Başkan
lığa geliş tarihi : 18.4.1986) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğhı (Adıyaman), Yavuz Köyauen (Giresun) 

BAŞKAN — Türküye Büyük Millet Meclisinin 95 inci ©irleş'imıini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır .Sayın milleltvelkllerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ©diyorum. 

(Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'e kadar 
yoklama yapıldı.) 

BAŞKAN — Toplantı İçin yeter çoğunıluğuımuz 
vardır; görüşmelere 'başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Baş
bakan Turgut Özal'ın Hindistan'a yaptığı resmî ziya
ret, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki temasları ile dö
nem Başkanlığını yaptığı OECD Bakanlar Konseyi 
toplantısı hakkında gündem dışı açıklaması ve aynı 
konuda SHP Grubu adına Ankara Milletvekili Halil 
İbrahim Karal'ın konuşması. 

BALKAN — Sayın ımlilllöfcvekülleri, Sayın Başba
kanımızın Hindistan ziyareti Suudi Arabistan ve 
Kuveyt'deki temasları ile, dönem başkanlığını yaptığı 
OECD Bakanlar Konseyi toplantısı hakkında genel 
•kurula bilgi sunmak üzere, Dışişleri Bakanımız Sa
yın Vahit Halefoğlu'na söz veriyorum, 

Buyurun Sayın Hallefoğlu. (Alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKAM VAHİT HAÖJBFOÖLU — 
Teşekkür ederimi Sayın Başkan, 

tSayın Başkan, değeril milletvekilleri; Sayın Baş
bakan Turgut özal'ın, Hindistan Bas/bakamı Rajiv 
Ghand'hi'niin vaki daveti üzerine 9 l â 14 Nisan 1986 
tarihleri arasında hu ülkeye yaptığı resmî ziyaıret ile, 
OBOD Bakanlar Konseyine (başkanlık etmek üzere 
15 ilâ 20 Nisan tarihleri arasında Paris'e yaptığı zi
yaret ve 'bu ziyaret sırasındaki ikili temasları hakkın
da yüce Meclise 'bilgi sunmak üzere huzurunuzda bu
lunuyorum. Ayrıca, Sayın Başbakanın Hindistan'a 
güderken uğradığı Suudi Arabistan'da ve dönüşte uğ
radığı Kuveyt'te yaptığı görüşmeler hakkında da 
izninizle bilgi sunacağım. 

Bir Türk 'Başbakanının Hindistan'a vaki ilk resmî 
ziyaretini ve 'Hindistan Başbakanı Jawaharlal Nehru' 
nun 1960 Mayıs ayında ülkemize yaptığı ziyaretin 
iadesini teşkil eden bu ziyaret» iki ülke arasındaki 
ilişkilerin- tekrar canlandırılması anliamını taşımak'ta-
dır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hindistan'la 
ilişkilerimizin çok eski bir mazisi vardır. Büyük Ata
türk'ün başlattığı Kurtuluş Savaşı, bu ülkede büyük 
ilgi uyandırmış ve hayranlıkla izlenmiştir. Alt Kıta 
halkının Kurtuluş Savaşımız sırasında yaptığı yar
dımlarla bir Türk alayı donatılmış ve artan kısmı da, 
İş Bankasının ilk kuruluş sermayesine katılmıştır. 

Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşu, başta Nehru 
olmak üzere, Hint bağımsızlık hareketi liderlerine bü
yük bir ilham kaynağı teşkil etmiştir. Hindistan'ın, 
İkinci Dünya Harbini takiben bağımsızlığına kavuş
ması üzerine, bu ülkeyle hemen diplomatik ilişki tesis 
edilmiş ve birtakım anlaşmalar imza edilmiştir. Bun
lara rağmen, ilişkilerimizin, karşılıklı ilgisizlik ve ih
mal yüzünden, gerektiği şekilde gelişmemiş olduğu 
da bir vakıadır. Sayın Başbakanın bu ziyareti, ulus
lararası alanda önemli bir mevki olan bu büyük ülke 
ile ilişkilerimizi her alanda geliştirmek imkânlarını 
araştırmak ve uluslararası güncel konular hakkında 
fikir teatisinde bulunmak gayelerine müteveccih bu
lunuyordu. Çok yüklü bir program dahilinde cereyan 
eden bu ziyaret sırasında Sayın Başbakanımız, Baş
bakan Ghandhi ile iki defa basbaşa görüşmüştür. İki 
başbakanın riyaset ettikleri heyetler arasındaki resmî 

_ 9 _ 



T. B. M. M. B : 95 

görüşmelerin yanı sıra Sayın Başbakanımız, Hindistan 
Cumhurbaşkanı, Hindistan Sanayi Bakanı ile Dışiş
leri Bakanı ve diğer yetkililerle de görüşme fırsatını 
bulmuştur. Büyük bir açık kalplilik ve dostluk havası 
içinde cereyan eden bu resmî görüşmelerde, uluslara
rası önemli sorunlar, ikili ticarî ve ekonomik ilişkiler
le, uluslararası ekonomik konular üzerinde durulmuş 
ve geniş kapsamlı görüş teatisinde bulunulmuştur. 

Bu çerçevede, ikili ticarî ve ekonomik konularda 
mevcut ilişkilerimizin her iki ülkenin hakikî potansi
yel ve imkânlarının altında seyrettiği ve ticarî müba
delelerin artırılması; sınaî alanda ve müteahhitlik hiz
metlerinde işbirliği imkânlarının araştırılması gerek
tiği hususları üzerinde durulmuş; iki ülke arasında 
haberleşme ve ulaşım güçlükleriyle, karşılıklı temas ve 
bilgi eksikliğinin en kısa zamanda giderilmesi için 
mutabakat sağlanmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu çerçeve
de, Karma Ekonomik Komisyon çalışmalarının can
landırılması ve Karma Ekonomik Komisyonun bu yıl 
içinde bakanlar düzeyinde toplanması kararlaştırıl
mıştır. 

Yukarıda değindiğim işbirliğinin artırılması ve ge
nişletilmesi için gerekli iletişim ve ulaşım imkânları
nın bir an önce sağlanması, her iki ülke işadamları 
arasında gerekli bilgi alkımını ve işbirliğıini sağlamak 
amacıyla karşılıklı temasların artırılması hususlarında, 
ilgili Hindistan yetkilileriyle mutabık kalınmıştır. 

Bunlara ilaveten, Dışişleri Balkanları müsteşarları 
düzeyinde, yıldık bir istişare mekanizması kurulmuş 
ve ekonomik alanda iki ülkemin Başbakan müşavir
leri arasında, mevcut imkânları tespit etmek'üze
re karşılıklı temaslar yapılması kararlaştırılmıştır. 

Ziyaret sırasında, Hindistan lile İki önemli anılaş
ma da imzalanmıştır. Bunlardan birincisi, Hava Ulaş
ılırıma Anlaşmasıdır. Bu anlaşma ile, Türk Hava 
Yollarına Bombay ve Yeni Delhi'ye uçmak imkânı 
sağlanmış/tır. Hint makamları son yıllarda ülkenin 
önde gelen bu iki şehrine uçma imlkânı vermemek
te idi. .İmzalanan bu anlaşma ile Türk Hava Yol
lan önemi' 'bir imkân sağlamış bulunmaktadır. An
laşma ayrıca, Türk Hava Yollarına, Bombay ve Ye
ni Delhi 'ile, Singapur ve Avustralya veya Uzakdo
ğu'da ileride belirlenecek bir diğer nokta arasında 
sınırsız yolcu taşıma hakkı vermektedir. Bu hak, 
Türic Hava Yalılarının Uzakdoğu'ya açılma gayret-
ileri bakımımdan önemli imkânlar getirmektedir. 
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Türik Hava Yollarının, yakında açmayı planladı
ğı İsitanbul-Singapur hattı, Hindistan bağlantılı ola-
raik daha sağlam ve dkonomük bir temele kavuşacak
tır. 

Hindistan ile doğrudan hava bağlantısı kurulması, 
bu ülke ile çeşitli alanlarda ikili ilişkilerimizi geliş
tirmede önemli biır trol oynayacaktır. Bu anlaşıma ile 
Sayın Başbakanımızın, Hint Başbakanı Ghandhi ile 
ikili ilişkilerimizi geliştirme konusunda vardıkları mu
tabakat, ilk somut sonucunu vermiş ollımakltadır. 

İmzalanan ikinci anılaşma, iki ülkenin radyo ve 
televizyon kuruımlan arasında İşbirliği ile ilgilidir. 
Bu anlaşma ile, program ve yayın alışverişinde bu
lunmak suretiyle, iki ülke halkının birbirlerini daha 
yakından tanıma imkânları ortaya çıkacaktır. 

Sayın Başbakanımız, resmî görüşmelerin dışın
da, Yeni Delhi'de, Hindistan Ticaret ve Sanayi Oda
ları ile, Bombay'da Hindistan ihracatçılar Federas
yonunun düzenlediği toplantılara katıldılar. ıBu iki 
kuruluşta yaptıkları konuşmalaırda, 1980 yıllından bu 
yana Türkiye'de uygulanmakta olan ekonomik poli
tika hakkında ayrıntılı bilgiler vererek, Tüırkiye-Hin-
distan arasındaki ticarî ve ekonomik işbirliğinin ge
liştirilmesi 'yolunda mevcut imkânlara değindiler. 

IBu toplantılara katılan çok sayıda Hindistan'lı 
işadamlaru Sayın Başbakanımızın verdikleri izahatı 
büyük ilgiyle karşıladılar ve Sayın Başbakanımızla 
birlikte Hindistan'a gelen Türk işadamlarıyla, sektör 
bazında, ithalat ve ihracat imkânlarını tespit edebil
mek için ilk temaslarını yaptılar. Hindistan İhracat
çılar Federasyonu ile, Ticaret ve Sanayi Odaları 
Binliği, önümüzdeki aylarda Türkiye'ye heyetler gön
dereceklerini ifade ettiler. 

Sayın Başbakanımız, Yeni Delhi'ye uluslararası 
basın temsilcilerinin geniş çapta katıldığı bir toplan
tıda, Türkiye'min, iç, dış ve iktisadî politikası hak
kında bir konuşma yaptılar ye bilalhara basın men
suplarının sualleri üzerine ayrıntılı açıklamalarda bu
lundular. Oldukça yoğun geçen basın mensupları top
lantısını takiben, Hint Millî Televizyonu ile de uzun 
bir mülakat yaptılar. Ziyaret sırasında, Hint basının
da, ülkemizle ilgili olarak bir hayli 'Olumlu yayın ya
pıldığı müşahede edildi. 

Yüce Meclislin sayın üyeleri, Sayın Başbakanımı
zın, anahatlarını sunduğum Hindistan ziyaretinin ne 
kadar yoğun şekilde cereyan dtaıiş bulunduğu takdir 
buyurulacaktır. Kısaca (ifade etmek gerekÜrse, ziyare
tin, konuşmamın başında arz ettiğim hedeflerine tam 
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manasıyla ulaştığım, hatta 'beklentilerimizin üzerine 
çıktığını gönül rahatlığıyla huzurlarınızda ifade edebi
lirim. 

iSayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş
bakanımız, Hindistan'a yapmış okluğu resmî ziyarete 
'başlamadan önce, 8 nisan günü Suudî Arabistan'a 
giderek Kral Fahd ile buluşmuş ve bir görüşme yap
mış; Hindistan dönüşünde de 14 nisan günü Kuveyt' 
teki beş 'saatlik tevakkufu sırasında Kuveyt Emiri ile 
başibaşa ve Kuveyt Başibalkanı ile ide heyetler halinde 
görüşmelerde bulunmuştur. 

Sayın Başbakanımızın, Suudî Arabistan ve Ku
veyt'teki bu temas ve görüşmelerinde ele alınan konu
lardan başlıcasrnı İran - Irak savaşı teşkil etmiştir. 
Körfez ülkeleri, iran'ın, bilhassa FAO\Ia gerçekleşKir-
diği harekâttan ısonra, kendi güvenliklerine olan teh
didin arttığını görmekte ve savaşın tırmanmasından 
tedirginlik duymaktadırlar. FAO'daki harekât bölge
sine yakınlığı 'itibarıyla, bu töhldit bilhassa Kuveyt*de 
daha belirgin ıbir şekilde hissedilmektedir. 

Bize verilen bilgilere göre, İran'ın Abadan kentin
den, özellikle geceleri küçük batlarla FAÖ'ya sevk 
ettiği askerî gücün miktarı beş tümene ulaşmış ve 
îran güçleri Basra şehrine tehdit oluşturmaya başla
mıştır. Buna karşılık, daha güçlü bir orduya ve ateş 
gücüne rağmen, FAO'daki arazi yapısının bataklık ol
ması sebebiyle Irak, askerî biriliklerini ve ağır salah
larını bu bölgeye sevk etmekte güçlük çekmekte ve 
dolayısıyla İran kuvvetlerini FAOldan püskürtmekte 
müşkülatla karşılaşmaktadır. 

Yaptığımız «görüşmelerde, savaşa, bir an önce son 
verilmesi ve kalıcı bir barışın tesis edilebilmesi için 
gösterilen çeşitli gayretleri değerlendirdik ve şu anda 
bir barış ihtimalinin ortada gözükmediği hususunda 
görüş birliğine vardık. 

Bilindiği üzere, ülkemiz, İran ile Irak arasındaki 
altı yıldır süregelen bu trajik savaşın genişleyerek bir 
Arap - îran veya Sünnî - Şiî savaşı haline gelmesin
den ve bölgeye yabancı müdahaleleri davet etmesin
den kaygı duymaktadır. 

İran ve Irak ile mevcut olan yakın münasebetleri
miz ve izlemekte olduğumuz tam tarafsızlık politikası 
çerçevesinde, savaşın bir an önce sona erdirilerek, 
taraflar arasında adil ve şerefli bir çözüm bulunması 
yolunda sarf ettiğimiz çabalar hakkında Körfez ülke
lerine bilgi verdik; savaş 'bugün sona erse de, yaratıl
mış olan husumetin yeni patlamalara yol açabileceği 
hususundaki kaygılarımızı dile getirdük; (bölgede ka-
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I lıcı bir barış için bütün ülkelerin katılacakları geniş 
bir ökonomik işbirliği sistemi kurulmasının yararları
nı anlattık. 

Körfez ülkeleri, Türkiye'nin, bölgede önemli bir 
yerli ve rolü olduğunu belirterek, başta İran - Irak ara
sındaki savaşın sona erdirilmesi olmak üzere, bölgede 
takip ettiğimiz politikayı takdirle karşıladıklarını be
lirttiler ve bu yöndeki çabalarımızı daha da artırma
mız temennisinde bulundular. 

Görüşmelerimizde ele aldığımız bir diğer konu, 
j uluslararası petrol piyasasında meydana gelmiiş olan 

son gelişmeler oldu. 'Bize verdikleri bilgiler, OPEC 
üyesi ülkeler arasında, petrol politikaları açısından, 
mevcut görüş ayrılığının devam ettiğini ve yakın bir 
tarihte giderilmesinin pek mümkün olmadığını göster
mektedir. Ayrıca, OPEC üyesi ülkelerle, OPEC dışın
daki petrol üreticilerinin, üretim politikaları konu
sundaki anlaşmazlıkları da giderilmiş değildir. Diğer 
taraftan, İran - Irak savaşının da petrol piyasasındaki 
son durumla yakından ilgisi bulunduğu muhakkaktır. 
Bu şartlar altında, petrol piyasasının yakın bir tarih
te istikrara kavuşmasını beklemek gerçekçi olmaya
caktır. 

Petrol fiyatlarındaki düşme eğilimi, ekonomilerini 
büyük ölçüde bu kaynağa dayandırmış olan Körfez 
ülkelerinde de etkisini göstermeye başlamıştır. Yatırım 
ve dış ticaret harcamalarında kısıntı yapmak zorunlu
luğu doğmuştur. Bu olumsuz şartlara rağmen, gerek 
Suudî Arabistan ve gerek Kuveyt yetkilileri, Türküye 
ile son yıllarda gelişen ekonomik ve ticarî münase
betlerine büyük önem atfettiklerini, bu itibarla ülke
mizle münasebetlerini daha da geliştirmeyi arzu et
tiklerini açıklıkla ifade etmişler ve işbirliği yolundaki 
gayretlerin aralıksız sürdürülmesini istemişlerdir. Bu 
ülkelerle mevcut işbirliğimizin her sahada daha da 
geliştirilmesi için, Türkiye ile Körfez İşbirliği Teşkilatı 
arasında istişareler yapılması kararlaştırılmıştır. 

Sayın Başbakanımızın Suudî Aralbüsıtan ve Kuveyt'e 
yapmış olduğu ziyaretler, Türkiye'nin, bölgeye ve böl
ge sorunlarına atfettiği önemin vurgulanması, Körfez 
ülkeleriyle geliştirmiş olduğumuz yakın ilişkilerin ida
me ettirilerek artırılması bakımından yararlı olmuş 
ve kapsamlı görüş teatisine imkân vermiştür. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; şimdi de Pa
ris ziyaretine geçiyorum. 

Mutaden her yıl yapılmakta olan İktisadî İşbirliği 
ve Gelişme Teşkilatının bu sene Sayın Başbakammı-

1 zın başkanlığında yapılan Bakanlar Konseyi Toplan
ı l — 
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tısı şu açılardan önemi haliz bulunmaktaydı' : Teşki
lat, bu sene 25 inci yılını idrak etmektedir. Hür te
şebbüse dayalı ekonomik sisteme inanmış ülkelerin, 
etrafında birleştikleri teşkilat, Batı camiasına mensup 
ülkeler'in ekonomi .politikalarınım ahenkleştirilmesi 
açısından büyük bir görev ifa edegetaiştir. Ayrıca, 
uluslararası ekonomik ilişkilerin halen içinde bulundu
ğu durum ile parasal ve özellikle kalkınma alanında 
karşılaşılan sorunlar, bu yılki toplantıyı daha da önem
li kılmıştır. Toplantı, özellikle önümüzdeki ay Tok
yo'da yapılacak olan yedi sanayileşmiş ülke devlet ve 
hükümet başkanları zirvesi açısından da bir nevi hazır
lık olmuştur. 

Sayın milletvekilleri, konsey toplantısında yapılan 
görüşmeler, üye ülkelerde uygulanan rnakro ekonomi 
politikaları ve yapısal uyum politikaları ile gelişme yo
lundaki ülkelerle ilişkiler ve uluslararası ticaret sorun
ları, haslıkları atlında cereyan etmiştir. 

Uluslararası ekonomik durumun rnakro politikalar 
açısından yapılan incelemesi sırasında, üye ülkelerde 
amaçlandığı şekilde, enflasyon hızının kontrol altına 
alınarak aşağıya doğru çekilmesinde, yapısal değişiklik 
politikalarında istihdam ve tarım giilbi bazı sektörlerde
ki mevcut güçlükler hariç, olumlu sonuçlar elde edil
mesinde, kur politikalarının daha gerçekçi düzeye in
dirilmesinde ve faiz hadlerinin düşürülmesinde önemli 
mesafeler alındığı ortak anlayışına varılmıştır. Haliy
le, halen devam eden liç ye dış dengesizlikler, gelişme 
yolundaki ülkelerin borç sorunları, gerçek faiz hadle
rinin mevcut düzeyi ile uluslararası ticarette gittikçe 
egemen olan himayeci eğilim ve tedbirler, dünya eko
nomisinin, üzerinde durulması (gerekli menfî veçheleri-
nii teşkil etmektedir. 

OECD üyeleri olarak, dünya ekonomisinin''istenen 
istikrara kavuşması ve karşılaşılan önemli sorunların 
giderilebilmesi ıiçin, ekonomik gelişmenin sağlanması
nın önemi üzerinde tam mutabakata varılmıştır. Geliş
me yolundaki ülkeler/i de kapsayacak global bir geliş
menin, özellikle bu ülkelerin karşılaştıkları önemli kal
kınma sorunlarının halli için tek çıkar yol olduğu 
hususu, özellikle tebarüz ettirilmiştir. Bu yapılırken, 
uluslararası ticaret sistemimde karşılaşılan güçlüklerin 
çözüme kavuşturulması ve sistemin güçlendirilmesÜ 
için yani bir uluslararası ticaret raundunun başlatılma
sının önemi vurgulanmıştır. Böyle bir müzakere raun
dunun, mümkün olan en geniş sayıda ülkenin katılma
sıyla yapılmasının önemi üzerinde biz, Türkiye ola
rak özellikle durduk. Bu çerçevede, gelişme yolundaki 
ülkelerin yapısal değişiklik politikalarının başarıya 
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ulaşmasıyla, himayecilikten arınmış serbest ticaret sis
temi arasındaki mevcut doğrudan bağa, partönerleri-
mizin dikkatlerini bilhassa çektik. 

Eylül ayında Uruguay'un Punta del Este şehrin
de bakanlar düzeyinde yapılacak bir toplantı ile 
GATT çerçevesinde başlatılması öngörülen çok ta
raflı ticaret raundunda, ülkemiz ihracatı açısından 
önemli bazı sektörlerde serbestleştirmeye gidilmesinin, 
Türkiye'nin böyle bir raunda daha da etkin bir şekil
de katılmasını sağlayacağını belirttik. Ayrıca, geliş
me yolundaki ülkelerin karşılaştıkları himayecilik, 
borç yükü, ana madde fiyatlarının olumsuz seyri gibi 
önemli hususlar üzerinde etraflı görüşmelerde bulu
nuldu. 

Petrol fiyatlarındaki düşüşler yanında, faiz hadle
rindeki son gelişmelerin, bu ülkeler açısından belirli 
bir rahatlamaya yol açabileceği varsayılsa bile, borç 
yükü hafifletilmeden ve kalkınma hızları artırılma-
dan, global bir gelişmenin sağlanmasının kolay olma
yacağı, gelişme yolundaki ülkelerin uğradıkları yapı
sal politikaların, taze para imkânlarıyla desteklenme
si gereği üzerinde duruldu. 

. !Bu vesile ile, her iki petrol şokunun olumsuz etki
lerine maruz kalmış ve ağır bir fatura ödemiş olan ül
kemizin durumuna özellikle dikkati çekmek fırsatını 
bulduk. Ayrıca, Sayın Başbakanımızın Hindistan se
yahatini hemen takiben OECD Balkanlar Konseyine 
Başkanlık yapması, 77'ler Grubu Başkanı sıfatıyla Hin
distan'ın bazı düşüncelerinin de OECD ülkelerine du
yurulması fırsatını yaratmıştır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 1961 yılında 
kurulmuş olan teşkilatın Bakanlar Konseyi Toplantısı 
başkanlığını, Türkiye, ilk kez bu sene deruhte etmiş
tir. Hükümetimizin izlediği ekonomi politikalarının 
teşkilat açısından kazandığı anlam, böylece bu olayla 
bir kez daha ortaya çıkmıştır. Türkiye bundan böy
le, İktisadî İşbirliği ve Gelişme Teşkilatının ortak eko
nomi politikalarının oluşturulması ve politikaların 
ahenkleştirilmesi sürecini sadece seyirci olarak izleme
ye son vererek, sözkonusu sürece kendi tecrübeleri
miz ve imkânlarımız dahilinde olumlu ve aktif biçim
de katkıda bulunmaya kararlıdır. Bu toplantıya Sayın 
Başbakanımızın bizzat başkanlık etmesinin, ülkemize 
uluslararası düzeyde kazandırdığı avantajlar izahtan 
varestedir. Ancak, gerek teşkilata ev sahipliği yapan 
Fransa ile, gerek toplantıya katılan diğer ülke bakan
larıyla sağladığı ikili temas imkânları açısından, bu 
toplantının ayrıca fevkalade yararlı sonuçlar verdiğini 
özellikle belirtmek isterim. Bu çerçevede Sayın Baş-
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bakanımızın Fransa Başbakanı Jacques Ch'irac ile 
18 Nisan 1986 günü yaptığı ikili .uzun .görüşme üze
rinde özellikle durmak isterim. 

Sayın Başbakanımız, Fransa'da muhalefet lideri 
ilken kişisel dostluk ilişkileri kurmuş olduğu Fransa* 
nın yeni Başbakanı ıile uzun bir görüşme yapmıştır. 
Fransa ile ilişkilerimizin geçirdiği güç dönem hepimi
zin malumudur. Sayın Başbakanımızın Fransa Başba
kanı ile yaptığı bu görüşme sırasında, Türkiye ve 
Fransa gibi her alandaki çıkarları birbirine paralel iki 
büyük devletlin ilişik ilerinin .süratle normale dönerek 
«siki sıcaklığına kavuşturulması kararlaştırılmıştır. 
Fransa ile ekonomik işbirliği komisyonunun bakanlar 
düzeyinde toplanması, keza ortak kültür komisyonu
nun da yine balkanlar düzeyinde toplanması kararlaş
tırılmıştın". 

Ayrıca, 'her iki ülke arasında karşılıklı ziyaretlerin 
artan bir tempoda .geliştirilmesi için yine mutabakata 
varılmıştır, tçten dileğimiz, Fransa ile ilişkilerimizin 
bütün veçheleriyle her 'iki ülkenin çıkarlarına uygun 
biçimde geli'şmesiidir. Fransa'nın ıbu alanda üzerine 
düşeni yapmaya hazır olduğunun yüksek düzeyde te
yit edilmiş olması büyük memnuniyetimizi mucip ol
muştur. Başbakanlarımızın vardıkları bu sonucu, mü
şahhas işbirliğine dönüştürmek için süratle harekete 
gteçmek kararındayız. 

Sayın Başbakan Chirac, Sayın Başbakanımın yap
mış olduğu davete icabetle, müsait bir fırsatta Türki
ye'yi ziyaret edeceğini söylemiştir. Bu ziyaretten önce 
Fransa Hükümeti, Türkiye'ye önemli bir bakanını yol
layacağını da ifade etmiştir. Bu bakan ziyaretine ba
kanlarımızdan biri mukabele edecektir. Bu şekilde, 
Türkiye ile Fransa arasında, uzun süredir gerçekleşme
yen yüksek düzeyli temaslar başlamış olacaktır. 

Öte yandan, ıbu ziyaret vesilesiyle Türk işadamları 
da Fransa*daki karşıtlarıyla geniş temas imkânı bul
muşlardır. tki ülke arasındaki ticarî ve ekonomik iş-
'biriiğini hizlandırabilecek ve sürekli hale getirebilecek 
bir forum teşkil etmek üzere, «İşadamları konseyi» 
kurulması da kararlaştırılmıştır. Hiç şüphesiz bu iliş
kiler de, Fransa ile münasebetlerimizin gelişmesine bü
yük katkıda bulunacaktır. 

Gene uzun zamanıdır ilk kez bir Türk Başbakanı, 
Fransa basın - yayın organlarında. Türkiye'nin görüş
lerini ve gelişmesini, Fransa halkına anlatma imkânı 
bulmuştur. Gene bu çerçevede, Başbakanımızın Fran
sa'da bulunmasının yarattığı heyecandan yararlanarak 

vatandaşlarımız Türkiye'ye .bağlılık ve sevgi gösterile
ri yapmışlardır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; OECD Ba
kanlar Konseyi Toplantısı, 'benim için de bazı mes
lektaşlarımla ikili görüşmelerde bulunma vesilesi ya
rattı. ttalya .Dışişleri Bakanı Andreottii ile 17 Nisan 
Perşembe günü görüştüm. Kendisi ile Akdeniz'deki 
durumu gözden geçirdik. ABD - Libya ilişkilerinin 
son vardığı aşamaya ilişkin, hükümetlerimizin karşı
lıklı düşünde ve endişelerini dile getirdik. Bu konuda, 
ülkelerimizin tutumları ve değerlendirmeleri arasında' 
büyük bir benzerlik (olduğunu kaydettik. Aynı gün,-
Avrupa Ekonomik Topluluğu Konseyi Dönem Baş
kanı Hollanda Dışişleri ©akanı Van Der IBroek ile bir 
ıgörüşme yaptık. Hollandalı meslektaşım, o sabah AET 
'Dışişleri Bakanlarının Paris'te ABD - Libya çatışması 
ile ilgili olarak yaptıkları toplantı hakkında çok ay
rıntılı, bilgi verdiler. Hollandalı balkan, toplantıda da
ha çok bundan sonraki hareket tarzı üzerinde durul
duğunu, siyasî ve diplomatik çözüm yollarına öncelik 
verilmesi gerektiği sonucuna vardıklarını, genel olarak 
terörizme karşı tedbirlerin artırılmasının kararlaştırıl
dığını belirtti. Bu konuda karşılıklı uzun görüş teati
sinde bulunduk; daha sonra Türkiye - AET ilişkileri
ni ele aldık; ortaklık ilişkilerimiziim normale dönüşü 
için sürdürülen çalışmaları gözden geçirdik. Bu ve
sile ile ilişkilerimizin anlaşmalara uygun biçimde yü
rütülmesi için, bir üye ülke tarafından Türkiye - AET 
ilişkileri dışında kalan bazı konularla kurulmak iste
nen bağ konusunda görüşümüzü kesin biçimde dile 
getirdim. Muhatabım, ilişkLlertaizin canlandırılması 
için kendilerince benimsenmiş olan tutum hakkında 
etraf İr bilgi verdi. Kendisiyle, Türkiye - AET ortak
lık ilişkilerinlin süratle normale dönmesi için karşılık
lı (gayretlerimizi sürdürmeyi kararlaştırdık. 

18 'Nisan günü Fransa Dışişleri Bakanı Jean Ber-
nard Baimond ile görüştüm. Aynı gün her iki ülke 
Başbakanlarının yapmış oldukları ıson derece olumlu 
görüşme zemini üzerinde Dışişleri Bakanları olarak 
hem ikili, hem de bölgemizi ilgilendiren konuları et
raflıca ve ayrıntılı bir ıbiçimde ele aldık. 

Paris'teki ikametimiz sırasında, ayrıca Fransa Mil
let Meclisi Dış ilişkiler Komisyonu Başkan Yardım
cısı Stasi ile de -kendi arzusu üzerine- uzun ve ya
rarlı bir görüşme yaptım. Bu görüşmede de İki ülke
nin ne şekilde yakınlaştırılabileceği konusunda fikir 
teatisinde bulunduk. Bu vesileyle, Türkiye'nin, böl-
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gesinde oynadığı önemli rol hakkında etraflı bilgi ver
dim. Sayın Stasi de, iktidarı oluşturan koalisyon par
tilerinden Sosyal Demokrat Merkezi adına ve tüm ik-
ıtildar partileri adına, Fransa'nın Türkiye ile ilişkileri
nin geliştirilmesine atfettikleri önemi tebarüz ettirdi. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Baş
bakanımızın 'başkanlığında, son iki hafta içinde yürü
tülen yoğun dış temaslar hakkında böylece kusa bilgi 
sunmuş bulunuyorum. 

Yü~e Meclisi saygı ile selamlarım. (Alkışlar) 
HAVAİN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Anka

ra Milletvekili Sayın Halil İbrahim Kartal; buyurun 
efendim. '(SHP sıralarından alkışlar.) 

\SHP GRLPBU ADINA HAMİL İBRAHİM KA
RAL (Ankara) — Sayın Başkan, değerli milletvekil
leri; Sayın Dış'işlcri Balkanının, Sayın Başbakanla bir
likte yaptıkları seyahatla ilgili verdikleri bilgiye gru
bum adına teşekkür ediyorum. ıAncak, bundan evvel
ki 'bir konuşmamda belirttiğim gj'bi, bu bilgi verme,, bir 
temaslar listesinden öteye yine geçememiş'tir. Hangi 
sorunlar ele alınmıştır ve hangi çözümlere varılmış-
>tır; bunu anlamak mümkün değildir. '(SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BimdisStan gibi, hem hacmi, hem anlamı, hem 
üçüncü dünyadaki liderliği çok önemli 'bir ülkeye ya
pılan ziyaretin, daha büyük bir hazırlıktan sonra ya
pılmasını gönül isterdi. Sadece birkaç şirket ilişkisini 
düzenleyebilmek için o devletin başbakanının, bakan
larının bir kısmının oraya taşınması gerekmezdi. 

Evvela şunu bir kere daha belirteyim : Sayın ba
kanın bu konuşmasından biraz evvel haberdar olduk 
ve 'biraz evvel de konuşmalarının metni elimize 'geç
ti. 

Hindistan ile ilişkilerde evvela, büyük Kurtuluş 
Savaşımızla ilişkisi 'belirtilerek Hindistan bize tanıtıl
maktadır. öyle bir zamanda bu tanıtma yapılmıştır 
ki, gerçekten Kurtuluş Savaşımızın büyük diplomasi
sini hatırladığımız zaman, oradaki temeli kavramın, 
temel anlayışın, mazlum m illetlerin nasıl kurtulacağı 
-Kurtuluş (Savaşı adının bir kaynağı da odur- ile il
gili büyük bir diplomasi sanatının doğuşunu görmüş
tük. 

Yine garip tesadüf ki, Sayın Başbakanın bu se
yahati sırasında büyük bir olay olmuştur. Libya'ya 
yapılan saldırı, uluslararası il'işfcilerin tarihinde bel
ki de yepyeni 'bir çağ, yepyeni bir dönem açmıştır. 
Bütün hukuk kuralları çiğnenerek, bütün uluslararası 
ahlak kuralları çiğnenerek ve bütün insanlık değerle- , 
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ri çiğnenerek bir mazlum millete saldırılmıştır. (SHP 
sıralarından alkışlar). Bu saldırıya karşı, maalesef, 
tutumumuz çok iyi anlaşılmamıştır. 

H. SABR'l KESKİN (Kastamonu) — Hangi maz
lum?. Bu insanlar başımıza bela. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Karal. 
Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HALİL ÎBRAHÎM KARAL (Devamla) — Efen

dim, oraya da geleceğim, o noktaya da 'geleceğim. 
«Mazlum milletler» dediğimiz zaman, kendi geliş

mesini, kendi kurtuluşunu yapmaya çalışan 'milletleri 
kastediyoruz. Blbetteki terörün her çeşidine karşıyız, 
her türlüsünle karşıyız; devlet terörüne de karşıyız, sa
vaş terörüne de karşıyız. Bütün bunların ortasında 
bazı 'gerçekler de açıkça ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi, konumuz olan Hindistan ile ilgili seyahate 
gelelim. Hindistan ile ilgili seyahatte, üzerinde du
rulacak bir sOrun yoktur. Hangi sorun ele alınmıştır, 
hangi 'sorun çozül'müştür, hangi sorun basında yan
sımıştır; bunları bilmek mümkün değildir. Eğer bir 
seyahatin, bir temasın, bir illi skinin gerçekten başarılı 
olup olmadığını anlamak istiyorsanız, dünyada bu 
olayları yansıtan büyük gazeteler var, büyük haber
leşme araçları var; Bu haberleşme araçlarından ve 
bu büyük gazetelerden çoğu da yüce 'Meclisimizin 
'kütüphanesinde bulunmaktadır; bunlarda, bir tek sa
tırla dahi olsa, ne Hindistan seyahati, ne Fransa se
yahati ve ne de diğer seyahatler yer almamıştır, balh-
sediılimemi'ş'tlir, bahsedilmememktedir; hep ikindi plan
da olan gazetelerde bahsedilmiştir. 

Değerli arkadaşlarım, bunu şahsî bir ifade olarak 
söylemiyorum; eğer Türkiye'nin tanıtılmasını İstiyor
sak, Türkiye'nin anlatılmasını istiyorsak, biz, Tür
kiye'yi kendimize anlatmayalım. Ermeni meselesini 
kendimize anlatıyoruz, başka meseleleri kendimize 
anlatıyoruz; bunu dünyaya anlatmak mecburiyetinde
yiz. 

ALİ İHSAN ELGİN i(lçel) — Nerede o hükümet?. 
HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Dün

yaya anlatmak için de çare, büroşür yayınlamak de
ğil ; çare, yüzyüze gelip konuşmak değildir. Oradaki 
insanların, kamuoyunun, etkisi altında bulunduğu bü
yük halberleşıme araçları, vardır, büyük gazeteler var
dır, büyük 'televizyon şirketleri vardır; marifet, ora
larda ismini geçirtehilmektir. Yoksa, hiç kimsenin 
okumadığı büroşürler yayınlamak, hiç kimsenin oku
madığı dergiler yayınlamak bir tanıtma faaliyeti de
ğildir. Aslında, insan alışkanlıkları arasında «Broşür 
okuma alışkanlığı» diye bir alışkanlık yoktur. Şim-
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di şu anda milyonlarca lira ıbu ıgibi amaçlara sarf 
edilmektedir; ama bir New York Times Gazetem
de, bir London Times Gazetesinde veya Time Der
gisinde veya bir başka büyük Ihalberleşıme aracında 'iki 
satırla dahi olsa iSayın Başbakanımızın seyahatinden 
bahsedilmesi bir tanıtma sayılabilir; işte bu bir aıı-
Jiatımadır. 'Bunlar olmamaktadır, olmamıştır, «Vardır» 
diyen gelsün bana; burada gideniz kütüphaneye, in
celeriz, araştırırız. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (R!ize) 
— Var efendim, 'gösteririz. 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Evet, 
onları da konuşuruz efendim. 

Başka bir noktaya da temas etmek istiyorum. Sa
yın Başbakanımızın seyahatlerinde, maalesef, basına 
da yansımış bazı başka noktalar da vardır. Sayın Baş
bakanımızın seyahati bir ticarî seyahat değildir, bir 
şirket seyahati değildir; bir devletin başbakanının dip
lomatik bir seyahatidir. Böyle diplomatik bir seyahat
te olmaması lazım gelen üzücü olaylar olmuştur, üzü
cü beyanlar verilmiştir. Hele Hindistan'la, ziyaret edi
len bir ülkenin halkıyla ilgili verilen sözler gerçek
ten üzüntü vericidir. Bunların olmamış olmasını, ba
sının yanlış yazmış olmasını canı gönülden istiyo
rum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Nedir 
o?... 

HALİL İBRAHİM KARAL (Devamla) — Onu 
tekrarlamak istemiyorum; hem ülkenin adını zikret
mek gerekir, hem de söylenen hususları söylemek ge
rekir. Yüce Meclisin bu kürsüsünden ikinci bir dip
lomatik zarafetsizlik yapmak istemiyorum. 

Diğer bir konu da şudur efendim : Fransa ile iliş
kilere dönüyorum. Bu ilişkide en büyük sorunumuz 
ticarî ilişki değildir, ekonomik ilişki değildir. Fransa, 
Ermeni terörizminin kaynaklığını yapmış bir ülkedir. 
İşte size, terörizm ihraç eden bir ülke... Bu ülkede ne 
elde edilmiştir, ne konuşulmuştur, siyasî olarak ne çö
zülmüştür; bunları bilmemekteyiz. Ermeni sorunu, ya
rın değil, öbür gün tekrar sahneye çıkacaktır. Bu bü
yük devletler, geçmişte olduğu gibi, Ermeni terörizmi
ne kaynaklık vazifesini yapmaya devam etmektedirler 
ve buna devam da edeceklerdir. 1918'de Anadolu'nun 
göbeğinde Ermeni Devletini kuranlar bunlardır, hat
ta Ermenileri parçalayıp kendilerine bağlamak için 
özel kiliseler kuranlar bunlardır. Şimdi aynı olaylar 
olmaktadır. Devletlerin isimlerini zikretmek mühim 
değil; ama bu devletler (Batı devletleri) konuya öyle
sine kendilerini Vermişlerdir ki, bu konu devam ede-
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i çektir. Böyle bir Fransa'da, bizim için en büyük so
run, ekonomik ilişki değildir; en büyük sorun, bu so
rundur. Yarın 23 Nisan, öbür gün de 24 Nisan; olan: 

lan ve elde edilen sonuçlan aynen göreceğiz. Bu hu
susu da burada kısaca zikretmiş oluyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Sayın Başbakanın konuşma
ları sırasında «Bu Ege sorununu, bu Yunan sorunu
nu ikide bir bana getirip durmayın; başka politik 
meselemiz yok mu, başka diplomasimiz yok mu?» 
gibi bir söz sarf ettiğini basından, aynen naklediyo
rum. Eğer bu söz gerçekten sarf edilmişse, Türkiye'-

I nin dış politikasındaki en mühim meselenin niçin çö
zülemediğini, niçin anlaşılamadığını acı acı görmek
teyiz. Evvela meseleyi doğru tarif etmeyen, meseleyi 
doğru almayan bir dış politika anlayışı ile bu mese
leye nasıl çözüm bulunur? 

Türkiye, Ege'de mütemadiyen kaybetmiştir, kay
betmeye devam etmektedir ve Ege'de mütemadiyen ta-

I viz vermektedir; Lozan Antlaşmasından taviz ver-
| mektedir. Bütün bunlar Türklerin en hassas noktaları

dır. bütün bunlar Türkiye'ye 1918'i hatırlatmaktadır 
ve 1918'in şer kuvvetleri faaliyettedir. Onun için, «Bi
zim Ege'den başka, Yunanistan'dan başka sorunumuz 
yok mu?» demek, biraz, bana çok ciddî gelmiyor. 

Değerli arkadaşlarım, bir başbakan da hata yapa
bilir, bir başbakanın etrafındaki bakanlar da hata ya
pabilir; ancak, şunu hatırlatmak isterim; Etrafındaki 
uzmanlar sık sık, neyin nasıl olması lazım geldiği hu
susunu bir başbakana, bir başa söyleyemiyorlarsa, 
eğer orada başka türlü bir alkış havası esiyorsa, bu 
hataları düzeltmek imkânı da yoktur ve bu hatalar de
vam edecektir. Bir gazete yazarının dediği gibi, adeta 

j bunu bir nevi yeni bir diplomatik üslup gibi görmek 
I isteyeceklerdir. Bu, Türk Devletini son derece yanlış 
j temsil eden bir diplomatik üsluptur; zararlar vermek

tedir. 
Bir büyük yazarın bir sözü ile bitirmek istiyorum 

konuşmamı arkadaşlar: «İktidar öyle bir şeydir ki, 
iktidar insanı bozar. - Aslından aynen tercüme ediyo-

ı mm - Hele o iktidar, mutlak bir iktidara yakınsa, 
ı mutlak bozar.» 

Onun için, bunu önlemek için bütün tedbirler alın
malıdır, kendi iç mekanizması içinde. Hatta o kadar 
ki, bazı yerlerde başbakanlıkla parti liderliği bile bir
birinden ayrılmıştır. Çünkü başbakan, artık bir parti
nin malı değildir, Türk Devletinin Başbakanıdır ve 
yürütme organının başıdır; ama başbakan rolü ile par
ti başkanı rolünü ikide bir karıştıran bir başbakanlık-

I ta, ciddî sorunlar vardır. 

15 — 



T. B. M. M. B : 9 5 

Hepinizi saygı ile selamlıyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) . 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Karal. 
2. — Ankara Milletvekili Nejat Ubdullah Resul

oğlu nun, buğday ekimi ve Türk çiftçisinin durumu 
konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Gündem dışı üç arkadaşımız daha 
söz istemiştir; sırasıyla söz veriyorum. 

Buğday ekimi ve Türk çiftçisi konusunda, Ankara 
Milletvekili Sayın Nejat Abdullah Resuloğlu söz is
temişlerdir. 

Buyurun Sayın Resuloğlu. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu hafta sonun
da Çukurova'daydım; buğday ve pamuk üreticileri 
ile görüşmelerim oldu. Buğday üreticisi tam anlamıyla 
perişan durumdadır. İzin verirseniz olayı şöyle açık
layayım : Devletin taban fiyatı verdiği; yani, sözüm 
ona desteklemede bulunduğu ürünlerin başında buğ
day gelmektedir. Gerçekte ise hükümetin ilan ettiği, 
taban fiyatı olmayıp, tavan fiyatı olmaktadır. 

Hükümetin verdiği bu taban fiyat, çiftçinin mağ
duriyetine ve perişan olmasına sebep olmaktadır. 
Önemle belirtirim ki, bu düşük taban fiyatı ilanı, Tür
kiye'nin buğday üretimini olumsuz yönde etkilemiştir. 
Üretimin düşmesi ise, daha üç dört yıl önce buğday 
ihracatçısı olan Türkiye'yi buğday ithalatçısı durumu
na düşürmüştür. Bu sebeple son üç yıldan beri Tür
kiye, Arjantin, Amerika Birleşik Devletleri, Kanada 
gibi. ülkelerden milyonlarca ton buğday ithal etmek 
durumunda kalmıştır. 

Bundan kısa bir süre önce Türkiye, Amerika Bir
leşik Devletlerinden 50 bin ton ekmeklik buğday ithal 
etmiştir. Daha önce Arjantin'den buğday ve arpa ithal 
etmişti. Amerika Birleşik Devletlerinden buğdayın bir 
tonu, fob teslimi; (yani navlun, sigorta hariç) 140 do
lardır. 20 dolar civarında navlun, ayrıca sigorta öde
nerek ithal edilen buğdayın kilosu, Türkiye'ye 110 li
radan fazlaya mal olmaktadır. 

En ucuzu olan Arjantin buğdayının ise, Türkiye'
ye tonu, 130 dolara mal olmaktadır; kilosu ise 90 li
radan fazlaya gelmektedir. Yani özal Hükümeti, ya
bancıya bir kilo buğday için en az 90 lira, hem de 
döviz olarak öderken, Türk çiftçisine bir kilo buğday 
için 70 lira taban fiyatı vermiştir. 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Kim 
yazdı verdi o yazıyı eline?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
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NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Hükümet, bu taban fiyatını 26 Aralık 1985 tari
hinde ilan etmiştir. 1986 yılının Haziran ayında 70 
liraya alınacağı ilan edilen buğdayın kilosu, serbest 
piyasada halen 80 lira civarında satılmaktadır. Hükü
met, 1986 yılbaşı civarında piyasada kilosu 80 liraya 
satılan buğdayın taban fiyatını 70 lira olarak ilan et
miş oluyor; yani altı ay sonraki bir kilo buğdayımı
zın fiyatı, altı ay evvelki fiyatından daha ucuz ola
cak... Hükümetin tutumuna göre çiftçinin bir yıldaki 
girdileri yüzde ip°'ün üzerinde artmıştır. 

Geçen yılki taban fiyatı ise 55 lira idi. Bu yıl yüz
de 7,5 artış oldu. Halbuki geçen yıl bu artış yüzde 
5'ti. Stopaj, savunma ve fonlarıyla beraber yüzde 6 
civarında kesinti olacaktır. Böylece, yüzde 10'dan faz
lası otomatik olarak kesilecek ve buğday, satış anın
da en iyimser ihtimalle, 60 liranın altında satılacak
tır. Hükümet, yabancıya kilo başına ortalama 100 li
radan ödeme yaparken, kendi çiftçisine fiilen 60 lira 
ödemiş olacaktır. Bu ise, çiftçinin diri diri gömülme
si, borçlarını ödeyememesi; traktörünün ve tarlasının 
satılması demektir. 

Hükümet, gübre sübvansiyonundan da bahsedecek 
durumda değildir. Bahseder ise, yanlış ve hata olur; 
çünkü gübrenin hammaddesi petroldür. Petrolün ge
çen yılki bedeli - bir varili 200 litre civarındadır - 30 
dolardan fazlaya Türkiye'ye mal olurken, şimdi 12 
dolara düşmüştür. Buna göre, değil gübre sübvansiyo
nu, halen satılmakta olan fiyattan çok çok düşük fi
yatla satılması gerekir. Bu da, gübre satış bedellerin
den devletin büyük kâr ediyor olması gerçeğinin ifa
desidir. Eğer hükümet bu büyük kârı, kendisine yakın 
gübre fabrikatörlerine ikramda bulunuyorsa, o ayrı; 
ama yine de hiç olmazsa sübvansiyondan bahsetmeye 
hakkı ve imkânı yoktur. 

ATILLA SIN (Muş) — Bilmediğin mevzuları ne
den konuşuyorsun? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

— O halde, neden çiftçiye amansız darbe indirilir? 
Millet ucuz etmek yesin diye düşünülüyorsa, bu da 
yanlıştır. Zira, halkın yediği ekmek ucuz değildir. Ger
çek şudur: Çiftçiden buğdayı çok ucuza alıyor; ama 
halk, ekmeği yine de pahalı yiyor. Çiftçiden 70 kilo 
buğday 3 500 liraya alınıyor; buna karşılık 70 kilo un 
ise, halen 7 000 lira üzerinden satılmaktadır. Bu mik
tar un, ekmek olduğu zaman ise, 14 000 liraya vatan
daşın sofrasına gelmektedir. Böylece, çiftçinin büyük 
masrafla ve emekle yetiştirdiği buğdayı hükümet ucu-
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za alıyor, ekmek olduğunda kilosunu 200 liranın üze
rine çıkarıyor. Nerede kaldı halkın ucuz ekmek ye
mesi, nerede kaldı sosyal adalet, nerede kaldı halktan 
yana ve haktan yana olan hükümet?.. (SHP ve MDP 
sıralarından alkışlar, ANAP sıralarından gürültüler) 

Şimdi Türk çiftçisi, Sayın Başbakanımızdan ve 
hükümetinden, aşağıda arz edeceğim hususları içten
likle istemektedir: Bu liberal hükümet hiçbir şekilde 
sübvansiyon yapmasın, buğday ihracatını serbest bı
raksın ve buğday ihracatından fon almasın; yani göl
ge etmesin, çiftçiyi dünya piyasası ile başbaşa bırak
sın. Liberal hükümetten istenecek en münasip istek de 
budur. 

Bu itibarla, aşağıda sıralayacağım hususların bi
linmesinde fayda mülahaza ediyorum: 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Kim 
yazmış onu, kim?.. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Aralık 1985 civarında 1 dolar, 560 Türk Lirası iken, 
şimdi 700 lira; Haziranda ise bu gidişle 700 lirayı da 
geçecktir. Buna göre 26 Aralık 1985 tarihinde 70 li
ra olarak ilan edilen üçüncü grup ekmeklik buğdayın 
taban fiyatının yeniden ilanı neden karara bağlanmı
yor? Kaldıki, aynı buğdayın bugün serbest piyasada
ki fiyatı 80 lira civarındadır. 

Aslında, çiftçiyi korumak için taban fiyatı ilan 
edilir. 3 u taban fiyatı ise, çiftçiyi, tefeciye ve tücca
ra soydurmak için ilan edilmiş bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, müsaade ederseniz olayı şöy
le arz edeyim: Çukurova'da buğdayın harman za
manı Haziran ayıdır. Çiftçi, borçlu ve imkânsız ol
duğundan... 

MEHMET DELİCEOĞLU (Adıyaman) — Ada
na'yi bırak. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— ... hasat ettiği buğdayı tarlasından pazara götür
mektedir ve taban fiyatı da düşük olunca, tüccar bu
nu fırsat bilerek, taban fiyatından fazla vermeyecek
tir. Nasıl olsa devlet bunu 70 liraya alıyor; çiftçi ise 
mecburî olarak malını devlete satacak ve bu surette 
üreticinin elinden mahsul ucuza çıkacaktır. Ayrıca 
devlet, taban fiyat uygulamasıyla buna 90 lira dese, 
tüccar da buğdayı ona yakın bir fiyatla alacaktır. Ak
si halde, çiftçi malını ofise dökerek mağdur olacak
tır. 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Bitiriyorum efendim. 
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Yajji bu durumda çiftçinin mağduriyeti, tamamen 
hükümet politikasının bir eseri olmaktadır. Bu itibar
la, ilan edilen taban fiyatı 1986 yılı Haziran ayında 
idrak edilecek olan buğday mahsulü içindir; ama elin
de buğday olan tüccar ve değirmenci için bu olay vur
gun sebebi olmuştur. 

Bu erken ilan, buğdayın ekim sahasını ayarlamak 
için de ilan edilmiş olamaz! Çünkü, Türkiye'de hu
bubat ekimi, özellikle de buğday için, en geç Ekim ve
ya Kasım ayının ortalarında biter ve Türkiye'nin hiç
bir yerinde buğday ekimi Aralık ayına kalmaz. 

Geçen yıla kıyasla bu yıl buğday üretiminin fazla 
olacağı bir ihtimaldir. Bunun sebebi ise, bol gübre 
kullanıldığından değil, çiftçinin pamuk ekiminden za
rar gördüğü içindir. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri) Çukurova çiftçisi buğday ekmeye mecbur kal
mıştır. Olayın gerçek sebebini burada aramak lazım
dır. (SHP sıralarından alkışlar) Buğdayın geçen yıla 
göre artma sebebi budur; yoksa, çiftçi iyi bir yıl ya
şayıp, yüksek üretim almış değildir. Buğday ekim sa
haları, pamuk ekiminden kaçış olduğu için artmıştır. 
Bundan dolayı da buğday ekimi maliyeti, pamuğa 
nazaran daha az olduğu için tercih edilmiştir. Bu ko
nularda daha birçok acı gerçekler vardır ve bu acı 
gerçekler altında çiftçi ezilmektedir. 

Sayın üyeler, arz etmeye çalıştığım, bu hususlar 
sadece buğdaydaki faciadır. Nitekim, pamuk ve fın
dık üreticisi daha da perişan bir haldedir. Ayrıca, hay
vancılıkla uğraşanların durumları bundan pek farklı 
değildir. Hükümetin tarım politikası da, diğer poli
tikalarda olduğu gibi, beynelmilel cereyanlardan oluş
muştur. 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, bağlayın lütfen. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

— Bitiriyorum efendim. 
Dünya tarımı için empoze edilenler, bize de ay

nen empoze edilmiş ve hükümet bunu bir yenilikmiş 
gibi göstererek, sanki yeni bir şey yapıyormuş gibi 
uygulamaya sokmuştur. Bu politika ile, çiftçiye yapı
lan bütün sübvansiyonlar kaldırılmaktadır. Oysa, en 
zengin ülkelerde (AET ülkeleri ve Amerika Birleşik 
Devletlerinde) çiftçiye daima sübvansiyonlar yapıl
maktadır. Bu bir atıfet değil, çiftçinin kendi yapısın
dan kaynaklanan bir gerçektir. 

Hükümet, tarım politikasında uyguladığı bu yan
lışlıklarla da kalmamakta; ayrıca, dışa karşı iddiaları 
olmamasına rağmen, sanayi mallarının ihracı için se
nede 1 trilyon Türk Lirası gibi yüksek bir teşvik yar
dımı yapmakta iken, diğer taraftan, çiftçinin ürünü-
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nün ihracından yüzlerce milyar liralık fon almak su
retiyle, çiftçiyi bir kere daha cezalandırmaktadır. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, 5 dakikayı geçti. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Resuloğlu, ra
hatsız olmaya başladılar, zülfüyâre fazla dokunma. 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, lütfen bitirin. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

Yukarıda temas ettiğim ekonomik politikalardan, dün
ya uygulamasında görülen aksaklıklardan dolayı vaz
geçilmiştir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, süreniz doldu, lüt
fen bitirin. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
Bitiriyorum Sayın Başkan. 

AHMET İLHAMt KÖSEM (Malatya) — Unuttu 
Sayın Başkan, unuttu... 

BAŞKAN — Sayın Kösem, lütfen... 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

Neticede - tekrar ediyorum - bu hükümetin, arz etti
ğim konularda hiçbir düzenleyici karar alabileceğine 
inanmıyorum. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Eğer, değerli hükümetimiz... (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

BURHAN KARA (Giresun) — Kendi kendini in
kâr ediyorsun; çok ayıp. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Hükümeti beğen
miyorsan, istifa et. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, sayın milletvekilleri, 
lütfen... 

Sayın Resuloğlu, lütfen bitirin. 
NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 

— Sevgili arkadaşlarım, ben, bundan evvel yaptığım 
uyarıların bir benzerini hükümetime getiriyorum; ka
bul edip etmemek hükümetin görevidir. (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, lütfen hemen biti
rin. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Devamla) 
— Eğer hükümet çiftçiyi gerçekten düşünüyorsa, buğ
day ihracatını serbest bıraksın, ihracattan almakta ol
duğu Fiyat İstikrar Fonunu kaldırsın ve dünya piya
sa fiyatlarıyla ürünleri değerlendirsin. 

Saygıyla hepinize arz ediyorum. (SHP, MDP ve 
Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Resuloğlu. 
3. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konuk

severin, ipek kozası üretimi ve Çin ipliği ithali konu
sunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — îpek kozası üretimi hakkında, Edir
ne Milletvekili Sayın Hüsamettin Konuksever gündem 
dışı söz istemiştir. 

iBuyurun Sayın Konuksever. ("MDP sıralarından 
alkışlar) 

ISEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir
ne) — Say un ÎBaşkian, çok değeni! milletvekilleri; 
Trakya ktaza üreticiler1! ve bölgem Meriç İlçemize 
bağlı Al'i'bey, Hasırcı Arnavutköy, Umurca, Nasuh-
bey, Yenicegörice, Karayusuflu, Seren, Kadıkondur-
ma, ıBüyükdıoğanca ve Küçükdoğanca köyleri ipek-
böceği müstahsili 'halikımızın yan geiirietfi ve doku
ma sanayimizin başımda yer alan Çin tipliği ishalliyle 
dövüz darboğazına girdiğimiz şu günlerde, konuyla 
ilgili sayın 'Meclîsimize açıklamada bulunup, Tarım 
Orman vie KÖyişieri Bakanlığımızın tou konuyla ya
kından ilglilenip, ipekböceği kozası müstahsilimin 
fonlarıyla, diterinden 'tutmasını ve diğer imkânlarımı 
kullanmasını İsıteyeceğim. 

Yukarıda adları yazılı Meriç İlçemize bağlı köy-
lerimtizli Yunanistan'dan ayııran Meriç 'Nehri'miın kar
şı sahil!erinde Yuınaınlistan'ın Dlimoiüoka ''İlçesinde ko
za yetiştiriciliği yapan Yunan halikı ve ipek imalatı 
yapan sanayicinin Çin ipliğine döviz yatırımında bu
lunmadığı göz önüne alınarak, ibu dalda bütün im-
kânîıarımıza rağmen, iıllg!îslizdiiğiımiz ve yöre müstah
silinin deVıletiçe elinden tutulımamaisı çok düşündürü
cüdür. Yapılacak giri'şümuler, ümit 'bağladığımız teks
tili sanayimiz için çok verimli ve yerinde olacağı gi
bi, hizi zamanla iipek ipliği ithalinden vazgeçiliereoek-
tir. 

Sayın milletvekilleri, Meriç İlçemize bağlı on 
köyümüzün muhtarllıklaırından aldığım yazıda, ata 
yadigârı, ülkemizin önemli döviz kaynağı ve geni 
kalmış yörelerimiz İle onman köylerimizin kalkındı
rılmasında çare olabilecek !ipekböcekçiliğiimîziın bir
takım tehlikelerle karşı karşıya olduğu beKirtilmek-
ıtedir. 

Aldığımız billgilere göre, Kızıl Çin çok ucuz 
fiyatla memleketimize ipek satmakta ve 'bu sebeple, 
son yıllarda tatminkâr bir fiyat düzeyine ulaşan 
koza tekrar para etmez hiır ürün hafine gelmekte
dir. 
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Bölgemizde, daha çok dar 'gelirli çiftçi kozacı
lıkla uğraşmakta ve (iyi bir gelir temin etmektedir. 
(Köylerimizde, üretimi artırmak için büyük miktar
da dut ağacı dik'jlmdktedir. 'Eskiden kozacılıkta da
ha lilıerîi Iblir vaziyetteyken, 1963 yılnnıda Kızıl Çin 
ımemleketimize ucuz ipek sokmuş ve bu sebeple ko
zamız para etmeyince dut ağaçlarım.zı kesmıişttk. 
Bilahara 'o zaman, idevlet 'ipek imalini yasaklayın
ca, kozacılık yavaş yavaş eski durumuna gelmeye 
başlamıştı, 

Bilindiği gibi, koza üretimıi, <tütün ve domates g'ibi 
yıldan yıla artırılamaz. Çünkü, İkoza üretebilmek için 
dut yaprağı gereklir. Ipelk klozası üretimini artırabil
mek İçin, 'bir fidanı düklükten sonra 'beş yıl bekle
mek gerekmektedir. ıBu itibarla, kozacılıkta 'birkaç 
yıl fiyatlar düşerse, üretici dutları keser ve istense 
de kozacılık kısa zamanda kolayca gelişemez. 

Memleketimizde dokunan ipek halıların hamıma^ 
de&i olan ipek kozasını üretmek ve böylece ekono-
mimlize dlöViz kazandırmak bliz üretici köylülerin hak
lı 'bir gururudur. Üstelik, ipekböoekçilliği, köylerden 
gizli [işsizliği kaldıran, geliri İyi olan 'bir uğraşıdır. 

'Durum hu İken, kozayı para etmeyen bür meta 
haline düşüren dampling fiyatlarla, ipek ithaline bir 
çare düşünülmeli, iç piyasada fiyatların düşmesini 
önleyecek şekilde bir fon tesis edilmelidir. 

Itnanıyoruz ki, kozaya talep arttıkça, biz de her 
yıl yeni fidanlıklar tesis ©dip, üretimim/izi artırıp, 
ipek ithal edilmesine ıgerek bırakmayacağız. Ülkemi
ze, gelecekte daha önemi miktarlarda döviz kazandı
racağına inandrğıımız ipek halıcılığımızın, hammad
de yönünden dış ülkelere bağlı kalmasını arzu et
miyoruz ve bu durumu çıkar yol olarak görmüyo
ruz. Geçmişte olduğu gilbi, şimdi de, devletimizin, 
koza üreticilerini destekleyeceğine inanıyoruz. 

'Sayın milletvekilleri, ipek kozası üretimi, ülkemiz
de çok eski bir geçmişe sahip bulunmaktadır. Yur
dumuzda lipek kozası üretimine alit teknoloji gerekli 
gelişmeyi gösterememiştir. Üreticimiz, yeterli tek
nik hiDgiye sahip bulunmamakta ve üretim genellik
le meskenlerde yapılmaktadır. Bu nedenle kutu ba
şına verim, lipek kozası üretiminde ileri gitmiş ülke
lerden geridedir. 

Her şeye rağmen, ipekböcekçiliği, yıllardan beri 
çok dar gelirli çiftçimizin bir yan uğraşı alanı ol
muş ve bu amaçla dutluklar tesis edilmiştir. 1985 yılı 

' rakamlarına göre, ülkemizin 41 Siline bağlı 2 181 
köyünde 46 642 çiftçi ailesi, ipek kozası üretimin
de bulunmuştur. 
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1984 yılında açılan 81 432 kutudan 2 147 137 
kilogram yaş koza elde edilirken, 1985 yılında 
71 016 kutu açılarak 1 811 407 kilogram yaş koza 
elde edilhuiştir. 

ÜlkemÜzde, yıllara göre değişmekle beraber, yıl
da 300 ilâ 350 ton dolayında ipek iplliği üretilmek
te ve bu ipliğin ortalama yüzde 80'i ipekli halı sa
nayiinde ve yüzde 20*sl ise, ipekli tekstil sanayiin
de kullanılmaktadır. 

îpekböcekçüliği, İşsizlik probleminin her zaman 
gündemde olduğu ülkemizde, küçük de olsa bir is
tihdam alanı yaratmakta, çiftçimizin gelirine destek 
olmakta, ipek halıcılık ve ipekli tekstili gibi sanayi 
kollarına hammadde sağlayarak, ipek halı ve tekstil 
ihracıyla döviz gelliHerimize katkıda bulunmakta
dır. 

Ancak, son yıllarda, büyük önemi haiz bu üre
tim dalında gerekli tedbirler alınmadığından, telafi
si güç zararlar meydana çıkacaktır. 

1984 yılında 1 710 Türk 'Lirası olan yaş koza 
ortalama fiyatı, 1985 yılında 1 550 Türk Lirasına in
miştir. Bıir taraftan yüksek enflasyon nedeniyle üre
tici gelirleri azalırken, düğer taraftan, üreticinin eli
ne bir yıl öncesi fiyata 'göre, yüzde 10 daha az para 
geçmiştir. 

Öte yandan, ham ipek ithalatı, ülkemizde İpek 
ikoza üretimini olumsuz yönde etkilemektedir. 1983 
yılında bir ton, 1984 yılında 5'5 ton ham1 ipek itha
latı yapılırken, 1985 yılının İlk 11 ayında 71 ton ham 
ipek ithalatı gerçekleştiiıJImı'ştir. »îç piyasadaki fiyat
lardan daha düşük bir fiyatla ithal edilen ipek ip
liği, iç piyasada fiyatları düşürmektedir. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Konuksever. 
SEYÜT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (De

vamla) — IBu lîtibarla, yeterli desteği göremeyen, eli
ne makul bir fiyat geçmeyen yetiştirici, büyük emek
lerle dört beş yılda tesis ettiği dutlukları kesme du
rumuna gelmiştir. Böylece, ipek halıcılık ve ipekli 
•tekstil- 'sanayii, hammadde yönünden dışa bağımlı 
bir duruma ıgelecektk. 

Sayın milletvekilleri, bu nedenle, ipek ipliği ya
pan yetliştiricilerin teşviki için yaş koza fiyatları ma
kul seviyede tespit edilmelidir. 

İpek ipliği ithalatında liç piyasada fiyatların düş
mesini önleyecek bir fon tesis edilmelidir. İthal yet
kisi olan şahıs ve fiırmaların kapasiteleri tespit edi
lerek, bu firmalara muayyen bir oranda yerli ipek 
kullanılması şartı (getirilmelidir. 
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îpek ipliğinliın kalitesi, tohumun türüne, yetiştirme 
ve yönetimine ve teknolojiye 'bağlıdır. Yetiştirime ko
nusunda öğretfcilar eğitilmeli ve «gerekli girdilerin te
mininde kolaylık sağlanmalıdır, 

H986 yılı 'ipekböceği besletme dönemine girmeye 
Ihazıırlandığıımız bugünlerde, kozacılığımızın gelece
ğini kurtaracak kararların Tarım Orman ve Köyiş-
leri IBakanlığımızca bir an önce alınmasını diler, say-
ıgılarımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

IBAIŞKA'N — Teşekkür ederim Sayın Konuksever. 
4. — Sivas Milletvekili Ruşan İşın'in, futbol mü

sabakalarında görev yapan hakemlerin tutum ve dav
ranışları konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Futbol müsabakalarında görev ya
pan hakemlerin tutum ve dalvramşlanyta ilgili ola
rak, Sivas 'Mıilletivdkil Sayın Ruşan Işın, gündem 
dışı «öz istemiştir. 

ISayıın Işın buyurun. 

R.ÖŞAN IŞIN {Sivas) — Sayın Başkan, değerli 
milletvekilleri; ispor, milletlerin yaşamında etkili olan 
bir branştır. Spor, tüm toplumlardaki sosyal iliş
kileri küttür ve eğitim düzeyime yükselten ve insan
lığı sevdiren bir olgudur; toplumlarda 'barışçıl ve de-
mioıkraıtikleşmeyti sağlamada olumlu 'bir 'olgudur. 
Spor, insanı insan gibi yetiştirme uğraşında, plan ve 
programında göz ardı edilemeyecek 'bilimsel bir eği
tim aracıdır.; Spor bu yönüyle, dünyada barış ve öz
gürlük ortamının yaratılmasında, demokrasinin yer
leşip kökleşmesinde sağladığı ikaitkıyla önemi diaha 
da artan bir olgudur. Bu nÜtelikleriyle toplumsal dü
zeyde gerçekleştirdiği ilgi ve itibardan, insanlar üze
rinde bıraktığı kalıcı değerlerden yararlanılarak, ki
şi ve kurumlarca olduğu kadar, uluslarca da reklam 
aracı olarak kullanılmaktadır. 

iNeresiimden bakılırsa bakılsın, spor olayı, günü
müzde olduğu [gibi, gelecekte de tüm insanları her 
yaş kesitinde sürekli (ilgilendiren, uğraştıran ve oya
layan . İbir etkenlik olarak görülecefctV. Dünyadaki 
gelişmiş ve (gelişmekte olan ülkelerin spora, olduğum
dan daha fazla önem vermelerinim nedeni de bun
dan kaynaklanmaktadır. 

Spor, her yaşta ve her dönemde insanların sağ
lığını etkilediği kadar, çalışma gücünü de etkilemektedir. 
Ülkemizde sportif faaföyetfer, her geçen gün bu dü
şüncelerden uzaklaşarak, başarı grafiğini devamlı ge
riletmekte ve önemimli yitirmektedir. Ülkemizde spo
run devamlı gerilemesinin tek nedeni ;ise, sportif mü
sabakalarda görev alan hakemlerin sorumluluk duy-

22 * 4 . 1986 O: 1 

I gularmdan) uzaklaşmaları 've fo!issî davranışlarından 
kaynaklanmaktadır 

I Son günlerde ülkemizde yapılan spor müsaba-
I kalarında, bilhassa futlbol müsabakalarında görülen 

ıhakem hata ve rezaletleri," sporu spor olmaktan çı
kartıp, sahaları arenaya çevirmektedir. 

Değerli miilletveMl'leri, ülkemizde bugüne kadar 
yapılan futbol 'müsabakalarının tarihçesiine baktığı
mızda, Ihakem 'rezaletlerinden çılkan kavgalarda yüz
lerce vatandaşımızın öldüğünü görüyoruz. Yine bu 
müsabakalarda çıkan kavgalarda yaralanan veya sa-

I katlanan binlerce vatandaşımız gözlerimizin önüne 
I serilmektedir. Nereye gidecektir bunun sonu? So

rumluluk duygusundan uzak ve müsabakada her 
türlü yetkinin verildiği bu kişiler, bu davranışlarını 
ne zamana kadar sürdüreceklerdir? 

I Görevini tam anlamıyla, dürüst ve haysiyetli şe-
j kilde yapan ıhakem arkadaşlarımız elbette var. 
I Sorumluluk duygusu olan bu arkadaşlarımıza söyle

yecek 'hiçbir sözümüz yoktur; onlara spor camia-
«( adına sadece şükranlarımızı arz ediyoruz. An
cak, bu konuşmalarımız, kendisimi bu sorumluluk 

I duygularından uzalk tutan, hissiyatına ram olan ha
kemler ve onları denetleyen yetkililer iç'indür. 

I Son (günlerde yapılan Beşiktaş - Gençlerbirlğli, 
Diyarbakırspor - Gaziamtepıspor, Şivasspor - Van-
spor; evvelki hafta yapılan OsımaniyespOr - Şivasspor 
maçlarını yöneten ve sonuçta çeşitli yorumlara se
bebiyet veren hakem arkadaşların tutum ve davra-

I. nışları, ©eden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce ince-
I ılenmeli'dÜr. 
I Eğer spor müsabakalarında bu tür hakem hata

ları devam edecek olursa, sahalarımızda yaralanan 
I ya da ölen vatandaşlarımıza rastlamak her an müm-
I kün olacaktır. 

I Evvelık'i iKaifta yapılan Ösmaniyespör - Şivasspor 
I maçı sonırası olaylar çıkmış, hakemin kafasına >trf-
I büınlerdem sandalye atılmış ve S'ivaslı taraftarların 
I otobüslerinin camları kırılmış. Yetkili makamlar 
I olaylarla hiç ilgilenrnemıiştir. Yine geçen hafta ya-
| pılan Şivasspor - Vanspor müsabakası sonucu olay-
I 1ar çıkmış ve olaylarda yaralanan ve tutuklanan in-
I sanların 'ıstırabını 650 bin nüfuslu bir kent yaşamış-
I tır. Halk arasında, hakemlerin menfaat temin ettik-
I leri söyleritflıleri de ayrıca üzüntü kaynağı olrnafcta-
I dır. Sporseverler eski hakemleri arar duruma gel-
I mistir. 

MEHMET ÜNER '(Kayseri) — Biraz da güre-
J şe değin, güreşe. 
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RUŞAN IŞIN {Devamla) — Değerli milletvekil
leri, son günlerde şike dedikoduları, bazı takımla
rın maç kazanması hususunda politik 'baskılar ya
pıldığı da iddia edilmektedir. Eğer spora politika gi
recek olursa, ıspor olmaktan çııkar, sporcu ahlakı 
dejenere olur ve bunun manevî kaybı da ülkeye 
zarar verir. Eğer müsabakalar, hakemler aracılığı 
ile, politikacılar aracılığı ile veya para ile satın alı
nacak ise, ülkemizde iBeden Terbiyesi Genel Mü
dürlüğüne ne gerek var? Eğer spor, spor olarak ya
pılacaksa, ©eden Terbiyesi Genel 'Müdürlüğü yetki
lilerinin hakem rezaletlleriyle ilgili 'gerekıld tedbirleri 
alması gerekir. Bu konuların tartışılma zamanı gel
miştir. Beden Terlbiyesi Genel Müdürlüğünün özerk 
yasa ıtasarısı bÜr an önce elje alınmalıdır. 

Sahalarımızda kaini görmeyi istemiyoruz. Ancak, 
hükümetin bu konulanda dana .duyarlı olmasını ve 
etkin tedbirler almasını 'bekliyor, Yüce İMeclise say
gılar sunuyorum. (SOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Işın. 

B) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. -— Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek 
ve 13 arkadaşının, Yükseköğretim Kurulu ve üni
versitelerin faaliyetlerini tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına iliş
kin önergesi (10/15) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin «'Sunuşlar» bölümünde bir Meclis 

araştırması önergesi vardır; okutuyorum: 

Türkiye Büyük (Millet Mecllisıi Başkanlığına 
Yüksek öğretim Kurulu ve üniversitelerin uygu

lamaları (ile ilgili olarak Anayasanın 98 inci mad
desiyle, Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması
na Miskin önergemiz ekte sunulmuştur. 

Gereğini saygılarımızla arz ederiz. 
Üniversiteler, özgür ve bağımsız' bir ortam için

de Atatürk ilkelerine bağlı aydın ve çağdaş düşünce
li üst düzeyde meslek ve bilim adamı yetiştiren, araş
tırmalar yapan, kısaca bilim ve teknik üreten kurum
lardır. 

'Üniversitelerini ülkenin kalkınmasında ve toplu
mun çağdaşlaşmasında tartışma .götürmez sorumlu
lukları ve ödevleri vardır. Bu nedenle bu kuruluşların 
ödev ve sorumluluklarının gereklerine uygun bir ya-
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pıya kavuşturulmaları toplum açısından büyük Önem. 
taşımaktadır. 

Ülkemizde çeşitli nedenlerle üniversitelerin kuru
luş ve işleyişlerine zaman zaman radikal nitelikte 
müdahaleler yapılmış ve düzenlemeler getirilmiştir. 
Bu düzenlemelerden biri de, 2547 sayılı Yüksek Öğ
retim Kanunudur. Bu Kanunla yükseköğretimde ye
ni Ibir sistem uygulamaya konulmuştur. Bu sistem, 
kurulduğu andan itibaren yoğun eleştirilere uğramış
tır. Bugün de (bu eleştiriler devanı etmektedir. 11e-
ıli sürülen görüşleri ve düşünceleri tarafsız bir göz
le değerlendirmek ve böylece telafisi güç zararların 
oluşmasını önlemek amacıyla Ocak 1984'te SHP mil
letvekilleri tarafından Yüce İMeclise verilen araştırma 
önergesi uygulama sonuçlarının değerlendirilmesine 
yeterli bir ısürenin geçmediği 'gerekçesiyle reddedil
mişti. 

YÖK uygulaması üzerinden 'beş yılı aşkın bir sü
re geçmiş bulunmaktadır. Bu konunun yeniden Mec
lise getirilmesi için diddî nedenlerimiz vardır, 

Bu aşamada 'görünen şudur: YÖK sistemi ve uy
gulaması 'bugün oiddî rahatsızlıkların kaynağıdır. 
YÖK'Ün resmî açıklamaları ne denli pembe bir tab
lo çizersç çizsin çok sayıda öğretim üyesi ve üni
versite yönetieisıi sistemden yakınmakta, hem siste
me hem de uygulamaya ilişkin hatalara dikkati çek
mektedirler. Hatta bugünlerde çok sayıda insan «Üni
versiteler nereye gidiyor?» sorusunu endişe ile sor
maktadırlar. Bu noktada saptağtmız gerçek şudur: 
YÖK propagandası ile YÖK dışı değerlendirmeler 
arasında dramatik farklar vardır. Bu derece farklı 
değerlendirmelere konu olan YÖK sistemi ve uygu
lamalarının tüm boyutlarıyla ortaya konulmasında 
yarar varıdır. 

ÜnıVersitelerde kariyer sistemini besleyen asistan
lık müessesesinin yok edildiği, fakültelerin kendü 
öğretim elemanlarını geçememesinin ciddî sakınca
lar doğurduğu, öğretim üyelerinin her unvan .değişik
liğinde göçe zorlandıkları, üniversitelerde hiyerarşi-
nfin bozulduğu, öğretim üyelerinin istihdamında ve 
üniversitelerin gereksinim duyduğu araç ve 
gereçlerin alımında dar boğazlar yaratıldı
ğı, öğretim üyesi -güvencesinin temelinden 
zedelendiği, YÖK'e ait yetkilerin fiilen baş
kana aktarıldığı; böylece profesör atamalarının YÖK 
başkanının kişisel ve öznel değerlendirmelerine terk 
edildiği, YÖK yetkilerinin çıkarılan yasalarla tehli
keli bir biçimde geniiştetildiği; örneğin TRT ve 
Atatürk Külttür Dil ve Tarih Yüksek Kurumunun 
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üst • .yönetimimin YÖK'te görevli profesörlerle doldu
rulduğu, güvenlik soıraşitnırmalan yöntemi ile çağ
daş düşünceli öğretim üyelerinin üniversitelerden tas
fiye edildiği, YÖK'ün asıl görevi olan yükseköğre
timi planlama ıile ilgilenmeyerek günlük icra işlevi 
İçinde boğulduğu, üniversitelerin yııllıik faaliyet ra
porlarının değerlendirilmediği, nitelikli öğretim elema
nı yetiştirme görevâmi ihmal ettiiği, üniversitelerim 
araştırma, döner - sermaye ve ÖSYM fonlarından 
elde edilen gelirlerin hıarcanmasında savurganlıklar 
ve yolsuzluklar olduğu ve özet olarak üniversitele
rin verim ve kalite düşüklüğü sorunu ile karşı kar
şıya kaldıkları somut kanıtlarıyla ortaya konulmak
tadır. Mecls araştırması ka'bul edildiği takdirde eli-
mîzdelkıi bilgi ve belgelerin komisyona sunulması 
mümkün olıaoaktar. 

Meclis araşturma'sıının geciktirilmesinin toplum 
açısından telafi edilmez sonuçlar doğuracağından 
korkuyoruz. (Biz yükselklöğretiim (konusunda ve ka
muoyu önünde iktidar - muhalefet diyalogunun baş
latılması zorunluluğuna unlanıyoruz. 

TBMM'nlm YÖK ve üniversitelerinin beş yıldır 
neler yaptığımı, neler yapmadığını ayrıntılı olarak 
öğrenebilmesi, yülklseiköğretimin siyasal sorumlusu 
olan Hükümetin ve yükseköğretimi denetlemekle (gö
revli olan mulhalefetin aydınilanalbilfmesi, yapılacak olan 
araştırma sonunda toplanacak verilerle ülke gerek-
sinlimlierine uygun önerilere kaymak oluşturması, 
yükseköğretim düzenindeki ve YÖK'ün iç yapısın
daki aksaklıkları 'belirleyerek yükseköğretimin çağ-, 

"daş 'anlamda yeniden düzenlenmesi ve ülkemizin (ge
leceği üniversite gençliğimin, ümiversÜıte öğretim ve 
araştırma personellimin kurtarılması amacıyla Yük
sek öğretim Kurulu ve faaliyetleri hakkında Ana
yasanın 98 inci maddesi, içtüzüğün 102 ve 103 ün
cü maddeleri uyarınca Meclis araştırması yapılması 
için gereğini arz ederiz. 

Ahmet Sırrı Özbek Sahri Irmak 
Adıyaman Konya 

Mehmet Seytfi Oktay 
Ankara1 

Mustafa Kani IBürkö 
Denizli 

Yusuf Demir 
Oşak: 

Ömer Necati Cengiz 
istanbul 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum 

Haliıt Barış Can 
Sinop 

Cüneyt Camver 
Adana 

Coşkun Bayram 
Adana 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

ismet Turhangil 
Manisa 

IBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açıiimaması ikonusunda Öngörüşme, sı
rasında yapılacakıtır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın IBaşkan, önigörüşrnesi ne zaman yapılacaktır? 

'BAŞKAN — Sırasında yapılacaktır; normal, Per
şembe 'günüdür Sayın Bayezât. 

C) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Bazı milletvekillerine izin verilmesine dair 

Başkanlık tezkeresi (3/1012) 

BAŞKAN — Sayın miılletvekiilılerinden bazılarına 
izin verilmesi hakkında Türkiye Büyük • Millet Mec
lisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır; okutup ayrı 
ayrı onayınıza sunacağım: 

Türkiye Büyük Mlillet Meclisi Genel Kuruluna 
Aşağıda adları yazılı sayın miilletvekillerinıin hi

zalarında gösterilen süre ve nedenlerle izin istemle
ri, Başkanlık Divanının 18.4.1986 tarihli toplantı
sında uygun görülmüştür. 

Genel Kurulun onayına sunulur. 
Necmettin <Karaduman 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
iBaşkanı 

Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, 41 gün hastalığı 
nedeniyle 24.3.1986 tarihinden geçerli olimak üzere, 

Tokat Mİılileüvekili Talât Sargın, 22 gün hastalığı 
nedeniyle 25,3.1986 tarihinden geçerli olmak üzere, 

Sivas Milletvekili Ahmet Turan Soğancıoğhı, 22 
gün hastalığı nedeniyle 25.3.1986 tarihinden geçerli 
olmaik üzere, 

Aydın Milletvekili iskender Cenap Ege, 15 gün 
hastalığı nedeniyle '8.4.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere, 

(tstanlbul1 Milletvekili Ali Tanrıyar, 15 gün maze
reti nedeniyle 2.4.1986 tarihlinden, geçerli olmak 
üzere, 

Bolu Milletvekili Turigut Yaşar Gülez, 1 ay ma
zereti nedeniyle 22.4.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

IBAŞKAN — Şimdi yeniden 
onayınıza sunacağım': 

okutup, ayrı ayrı 
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Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, 41 gün hasta
lığı nedeniyle 24.3.1986 'tarihlinden geçerli olmak 
üzere, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmfiştir. 

Tokat Milletvekili Talât Sargın, 22 gün hastalığı 
nedenliyle 25.3.1986 tarihlinden 'geçerli olmak üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.̂  

Sivas Milletvekili Ahmet Turan Soğancıoğlu, 22 
gün 'hastalığı nedeniyle 25.3.1986 tarihinden geçerli 
olimak üzere. 

IBAŞK1AN — Kalbul edenler... Etmeyenler.., Ka
bul eddİlrrLiştfir. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İçel "Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — Sayın milletvekillileri, gündemin 
«Sözlü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, İçel Milletvekili Durmuş Fikri 
Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin, görevli olması ne
deniyle ertelenmiştür. 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya-
pılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/622) 

IBAŞKAİN — 2 mdi sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalibantoğlu'nun, danışmanlık için yabancı 
firmalarla anlaşma yapılıp yapılmadığına ilişkin Baş
bakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın 'Nalbantoğlu?... Burada. 
'Sayın Başbakan veya cevp verecek sayın bakan?.,. 

Yok. 
iSbm ertelenmiştir. 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

İBAŞKAN — 3 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalibantoğlu'nun, Uçak Servisi Anonim Şir
ketindeki bazı yönetmelilerin gıda aiımlarinda usulsüz
lük yaptıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanın
dan sorusu bulunmaktadır. 

Aydın Milletvekili İskender Cenap 'Ege, 15 gün 
'hastalığı nedeniyle 8.4.1986 tarihinden geçerli ol
mak üzere. 

BAŞKAN — 'Kalbul edenler... Etmeyenler..* Ka
bul edilmiştıir./ 

İstanbul Milletvekili Alli Tanrıyar, 15 gün ma
zereti nedeniyle 2.4.1986 (tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
bul edilmiştir.', 

Bolu Milletvekili Turgut Yaşar Gülez, 1 ay ma
zereti nedenliyle 22.4.1986 tarihinden geçerli olmak 
üzere. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmeyenler... Ka
lbul edilmiştir.; 

Sayın (Nalbantoğlu?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?,.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
4. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya 

Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Konya Milletvekili 
Salim Erel'in, Ktonya Valisinin bir açık hava top
lantısında halka «imparator» olarak takdim edilme
sine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

ISayın Salim Erel?... Burada, 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle-' 
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) 

•BAŞKAN — 5 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıifcan'ın, Sınır Ticareti Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan ^ Yardımcısından sorasu vardır. 

Sayın Arıkan?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yak. 
Soru ertelenmişitir.. 
6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 6 ncı sırada, (Edirne Milletvekilli Tür
kân Turgut Arıkan'ın, Geliştirme ve Destekleme Fo-
nu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine iliş
kin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından so
rusu vardır. 

Sayın Arıkan?... 'Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.., Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984-1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) 

•BAŞKAN — 7 neti sırada, Edirne Milletvekilli 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Nakdî Tazminat Fonu' 
nun 1984 - 1985 yıları gelir ve güderlerine (ilişkin 
Devlet ıBakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?... Burada. 
Cevap verecek sayın «bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) 

BAŞKAN — 8 indi sırada, Edime Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Kamu Ortaklığı Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkfin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu 
vardır. 

Sayın Arıkan?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?..* Yok. 
Som ertelenmiştir. 
9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' j 

in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İs
kân Bakanı İsmail Safa Giray'm cevabı (6/659) \ 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Edirne Milletvekii I 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Deprem Fonu'nun 1984 - J 
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Soruyu okutuyorum!: 

Türkiye Büyük Mıilet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaikli sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

kanı Sayın Safa Giray tarafından sözlü olarak ce
vaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Türkân T, Arıkan 
Edime | 

Soru 1. Deprem Fonunda 1984 yılında topla
nan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Varsa, 1983'ten devreden bakliye, 
b) 'Bütçe ödeneklerinden kulanılan, 
c) Tekel maddelerinden hâsılat farkı, 
d) Bağış ve yardımlar, 
e) Diğer gelirler, 
f) Bu fona diğer fonlardan aktarma yapılmışsa, 

tutarları ve fonların adları. 

Soru 2. İBu 'fondan 1984 yılında yapılan harca
maların tutarları ayrı ayrı nedir? 

a) Deprem afetleri için (harcanan, 
b) Fona iade edilmek şartıyla diğer afetler için 

harcanan, 
c) Belediyelere hibe edilen, 
d) Diğer giderler, 
e) Bu fondan diğer fonlara aktarma yapılmışsa, 

(tutarları ve fonların adları, 
Soru 3. Bu fondan 1984 yılında deprem afetleri 

ficim yapılan harcamaların tutarları, 7269 -' 1051 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazırlanan 
yönetmeliğin 4 üncü ve diğer maddeleri çerçevesinde 
harcama türlerine göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 4. Soru 1, 2 ve 3*teki bilgiler 1985 yılı 
için nedir? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (jlstaribul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Türkân Arıkan'ın bakanlığıma 
yönelttiği soru önergesini cevaplandırmak üzere hu
zurunuzdayım. 

1 inci soruları : «Deprem Fonunda 1984 yılında 
toplanan kaynakların tu'barları ayrı ayrı nedir? Varsa, 
198'3 yılından devreden bakiye, bütçe ödeneklerinden 
kullanılan, tekel maddelerinden hâsılat farkı, bağış 
ve yardımlar, diğer gelirler, bu fona diğer fonlardan 
aktarma yapümışsa tutarları ve fonların adları» şek-
lindedÜr. 

Cevap : Bu Deprem Fonu, 9 Mart 1972 tarih ve 
1571 sayılı Kanuna göre, bazı tekel maddeleri fiyat
larına yapılan zamlardan elde edilen hâsılatın Tür
kiye Cumhuriyet Merkez Bankasında açılacak bir 
hesapta toplanmasına dair amir hüküm gereğince 
kurulmuştur. Fonun gelirlerini 18.6.'197'1, tarihinde 
yapılan zamlar dolayısıyla yeni fiyatlarla zamdan 
önceki fiyatlar arasındaki farka göre tekel madde
leri satışımdan elde edilen hâsılat fazlası oluşturmak
tadır. 
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Tekel maddelerine bu tarihten sonra yapılan zam
lardan fona herhangi bir katkı gelmemektedir; yani 
tekel maddelerinin fiyat artışından değil, bu madde
lerin istihlâkinin yükselmesi halinde fon gelirleri af-
tahilmektedir. . 

1984 yılı sonu itibariyle bu fonda nakit olarak 
2 878 032 173 Türk Lirası toplanmıştır. Bu meblağın 
1983 yılından devreden bakiyesi 1 423 916 000, 1984 
•yılı tekel maddelerinden hâsılat farkı 1 454 115 000 
Türk lirası olmuiş'tur. 

(Kuruluş kanunu gereğince bu fonda bütçe öde
neklerinden kullanım yoktur, bağış ve yardım yok
tur, diğer gelirler de olmadığı gilbi, bu* fondan diğer 
fonlara bir aktarma yapılmamıştır. 

2 nci isoru : «İBu fondan 1984 yılında yapılan har
camaların tutarları ayrı ayrı nedir?» 

Oevap : 1984 yılında harcamalar toplanu, 2 278 
196 258 liradır. 1984 yılı içerisinde bu fondan dep-
ırem dışındaki diğer a'fetee herhangi bir harcama
da bulunulmamıştır. Belediyelere herhangi bir bJbe 
söz konusu olmayıp, Bakanlar Kurulu kararıyla da 
Iborç veriılmem'iştir. Başka bir harcama' olmamış ve 
diğer bir fona aktarma yapılmamıştır. 

«SSoru 3. Bu fondan 1984 yılında deprem afet
leri için yapılan harcamaların tutarları, 7269-1Ö51 sa
yılı Kanunun 37 nci maddesi gereğince hazırlanan 
yönetmeliğin 4 üncü ve diğer maddeleri çerçevesinde' 
harcama türlerine göre ayrı ayrı nedir?» 

Oevap : Belirtilen 2 278 196 258 lira meblağ, 
7269-1051 -sayılı Kanunlarla teşkil olunan Afe'tler 
'Fonunun Harcaima Usullerine ilişkin Yönetmeliğin 
4 üncü maddesine göre, inşaa't harcaması olarak 
2 240 140 000 lira, personel gideri ve cari harcama 
olarak 31 075 000 lira, nakliye gideri olarak da 
6 981 258 lira harcanmıştır. 

«Soru 4. Yukarıdaki soruların aynıları 1985 yılı 
ilçün nedir?» 

Oevap : 1985 yılı itibariyle Deprem Fonunda na
kit olarak toplam 2 221 889 999 lira toplanmıştır. 
İBu meblağın 1984 yılından devreden bakiyesi 
599 83*5 845 lira olup, 1985 yılı telkel maddelerinden 
hâsılatı ise 1 622 054 1'54 liradır. Deprem Fonun
dan, 1985 yılı içerisinde harcaima yapılmamıştır. An
cak, 1985 yılından devreden ve 198'6 yılında^ topla
nacak tüm paralar, kalkınmada öncelikli yörelerde 
ve önceki yıllarda meydana gelen depremler nedeniy
le kışa edilecek konutlar için 1986 yılı itibariyle har
canacaktır. Esas itibariyle, Varto Depremi hasarla
rının giderilmesi için bu yıl harcanmaktadır. 
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7269-1051 sayılı Kanunun ek 6 nci maddesi «Yi
ne aynı kanunun 33 üncü maddesine göre teşkil olu
nan Afe'tler Fonundan yapılacak harcamaların de
netimi, Fon Harcama Yönetmeliği esaslarına göre, 
ak olduğu yılın sonunda Sayıştayca yapılır» hük
münü getkımek'tedir; Bu hüküm çerçevesinde fon de
netimi Sayıştay tarafından yapılmaktadır. 

Arz ederim. 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
(Bir açıklamanız olacak mı Sayın Arıkan? 
TÜRKÂN TURİGUT ARIKAN (Edirne) — Evet 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sayın 

Başkan, değerli mülletvökillıeri; sayın Ibakanıa, Deprem 
Fonu konusundaki açıklamaları nedeniyte teşekkür et
mekle beraber, yüce 'Meclise şu hususu Ibir kere da
ha 'belirtmek istiyorum : 

Bu sorular, yazılı olarak 4 Şubalt tarihinde sorul
muştur, 'bugün nisanın 22's'idür; aradan çok uzun bir 
zaman geçmiştir. 

Geçen hafta Saym Sanayi ve Ticaret Baklanımız, 
sorduğum yazdı soruların sözlü soruya dönüşmesi ne
deniyle, 'bütün sözlü soruların cevaplarını, 'bir kısım 
eksiği ile yazılı olarak hana ıgöndermAşlerdir. 

Eğer Sayın Bayındırlık ve t'skan Bakanımız dla 
'bütün 'buradaki soruların cevaplarını hana yazılı ola
rak ulaştırırlarsa, hu soruları gündemden çekeceğimii 
belirtmek istiyorum; çünkü yüce Meclisi 25 sorumla 
meşgul etmek istemiyorum. önemi olan bunların ce
vaplarını alabilmektir. 

Yüce 'Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan 
Soru cevaplandırılimıştır. 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın-

, dan sözlü soru önergesi (6/697) 
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•BAŞKAN — 10 uncu, 11 inci ve 12 nci şuradaki, 
Bdirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'rn sorula
rı, içtüzüğün 97 nci maddesine göre ertelenmiş'llir. 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi {61671) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki, îçel 'Milletvekili 
Durmuş Fikri İSiağlar'ın sorusu, soru sahibinin .görevli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ar ikan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi {6/673) 

16 . — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı'kan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

17. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Afetler Fonunun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

18. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Artkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

19. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ari
kan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) 

BAŞKAN — 14 üncü, 15 imdi, 16 nci, 17 nci, 18 
inci ve 19 uncu sıradaki, Edirne Milletvekili Türkân 
Turgut Arıkan'ın soruları, İçtüzüğün 97 inci madde
sine giöre ertelenmişltjir. 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi NaHbantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modble 
ilişkim 'Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba
lkan?. Yok, 

Soru ert'dlenmi'ştir. 
21 — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 21 indi sırada, Erzurum Milıletveklilıi 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu (kurum ve kuruluşların
ca özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertdenmliş'tir. 
22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve bankanın dış borç
larına lilişkim Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevtap verecek sayın bakan?. 

Yok. 
Soru ertelenmiştik-. 
23. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan Sözlü soru önergesi {6/681) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Erzurum Miltetve-
kiıli Hilimi 'Nalaritoğlû'nun, teşvik 'kredilerinim bölge
ler itibariyle dağılımına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın ıNalbantoğlu?. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yok. 
Soru ©rtelenmli'ş'tir. 
24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Krzurumı Milletveki
li Hiılmli Nalbantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yö
relere Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinde 
yapılan harcamayla 'ilişkin Başbakamdan sorusu var
dır, 

— 26 — 



T. B. M. M. B : 95 

Sayın Nalibantoğlu?. Blirada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'ba

kan?. Vdk. 
Soru eritelenmişltir. 
25. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gilfoi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu 

vardır. 
Öayın özlkaya?... Burada. 
Sayın 'Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yclk. 
İSoru ertelenmiştir. 
26. — Dtyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 

vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/598) 

(BAŞKAN — 26 ncı sırada, Diyarbakır Milletve
kili 'Kadir Narin'in, 'bazı vatandaşların işkence so
nucunda sakat 'kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Naran?. 'Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertdenımiştift 
27. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, Sü-

merbank Defterdar Fabrikasındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, İstanbul MilleltJvekilt 
Bilâl Şişman'ın, Sütaıerbank Defterdar 'Fabrikasında
ki işçilere ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

(Sayın Şişman?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 

(6/686) 

'BAŞKAN — 28 indi sıradaki, İçel Milletvekilli 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahiibMn görevli 
olması nedenliyle erMenmliştir. 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 
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BAŞKAN — 29 uncu sırada, Adana 'Milletvekili 
Nuru Korkmaz'ın hayalî ihracat iddiasıyla hakların
da işlem yapılan firma ve kişilere İlişkin Başbakandan 
sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. IBurada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arakan' 

in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

31. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru Önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN — 30, 31, 32 ve 33 üncü sıralardaki 
Edirne 'Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkanta. ait 
sorular, İçtüzüğün 97 nc'i maddesi uyarınca ertelen-
mliştJir. 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakam ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin görevli 
olması nedeniyle ertelenmiştir, 

35. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcanrın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapıldığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Tekirdağ Milletvekili 
Salih Alcan'ın Ayvalık - Midilli arasındaki yük ve 
yolcu taşımacılığının Yunan gemileri tarafından ya
pıldığı İddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından soru
su vardır. 

Sayın Alcan?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

27 — 
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36. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah- J 
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasında 1985 yılın- I 
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta- I 
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner- I 
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Adama MiıUetvekiİ I 
Mölün Üstünellin, Kabramanımaraş - Göksün Yem 
Fabrikasında 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba- I 
kanından sorusu vardır. 

Sayın 'Üstüne!?. Ydk. 
Oevap verecek sayın 'balkan?. Yok. 
'Soru ertelenmiştir i 
37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

' menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına, ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
^Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

BAŞKAN — 37 ncl sırada, Hatay Milletvekili Mus
tafa' Murat Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasının tezi 
•kişilerce parsellendiği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve 'Köyişteri Bakanından sorusu vardır. 

«Sayın SÖkmenoğlu?. Yok. 
Oevap verecek sayın 'balkan?. Ydk.. I 
Soru ertelenımiiş'tir. 
38. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir -. çelik mamullerinin Desteklenme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) i 

BAŞKAN — 38 indi sıradaki Edime M'iUetvekili 
Sayın Türkân Turgut Arikan'ın sorusu, l)ç)fcüzüğün 97 
nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği I 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır İlinde 'işkence so
nucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin tçüşlleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?. Burada. 
Oevap verecek ısayın bakan?. Yok'. 
Soru ertelenmiş/tir. 
40. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök

menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan- \ 
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 

•BAŞKAN — 40 mcı sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla 51- j 
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gilıi olarak Bakanlık sözcüsünce verildiği iddia edilen 
beyanata lilişkin Dışişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın SÖkmenoğlu?. Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmişjtir. 
41. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, (Samsun Milletvekili 
Haşlan Altay'ın, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İ1-. 
çesi elektrik şebekelerinin inale ve denetiminde yol
suzluk yapıldığı (iddiasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Alltay?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

BAŞKAN — 42 ncî sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde 'gölet yapılıp yapılmayaca
ğına ilişkin Tarım1 Orman ve Köyişleri ©'akanından 
sorusu vardır. 

Sayın A'bacıgül?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Ydk. 
Soru ertelenmıiştir. 
43. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, Erzurum Milletvekilli 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Vestei 'Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına iilîşklin Başba
kandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
ıSayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Ydk, 
Soru ertelenmişHir. 
44. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak* 
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/700) 

BAŞKAN 44 üncü sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anoniim Şiir-
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Ketinin yerli ortalklarma ilişkin, Başbakandan soruisu 
vardır. 

Sayın Ndbantoğhı?. Burada. 
Sayın 'Barbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Ydk. 
$oru erMenım'iştir. 
45. — Trabzon Milletvekili Osman Baıhadır'ın, 

bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) 

•BAŞKAN — 45 inci sırada, Trajbzon M'illetvekil'i 
Osıman iBalhadır'm, 'bir vatandaşı işkence lie öldürdük
leri iddia" «dillen emniyet görevlilerine ilişkin llçüşlıeri 
Balkanından sorusu vardır, 

Sayın Bahadır?. Yok. 
Cevaıp verecek sayın 'balkan?. Yok. 
Soru ertelenımişltir. 
46. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan7 

in, 22.6,1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) 

'BASRA'N — 46 nci sıradaki, Edirne Millöüvekili 
Sayın Türkân Turgut Ankan'm soruisu, İçtüzüğün 97 
nci maddecine göre ertelenmiştir.-

47. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Hafi İbrahim Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nede
nliyle yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri 'Bakanindan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Ydk. 
Soru ertelenmiş'tir. 
48. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

'BAŞKAN — 48 indi sırada, Adana Milletvekilli 
Nuri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tanımsal 
krediye ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?. Burada. 
(Sayın Başlbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
49. —• Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6,1985-31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba

kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6J704) 

BAŞKAN — 49 uncu sıradaki, Edirne Milletvekili 
Saym Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

50. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BASRA'N — 50 nci sırada, Tokat Milletvekili En
ver özöain'ın Sivas İli Gemerek ilçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişiklin Sanayi ve Ticaret Balkanından so
rusu vardır. 

Sayın özdan?. Yok. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir"in, Uşak İli 

Banaz Orman Bölge Şefine İlişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, U$ak Miteffevek'li Yu-. 
suf Demir%ı, Uşak %i Banaz Orman Bölge Şefine 
'J^kin Tarım Orman ve Köyişleri ©akanından sorusu 

vardır. 
ıSayın Demir?. Ydk. 
Cevap verecek ıdayra bakan?. Ydk. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, İçel 'Milletvekili 'Meh
met Kocabaş'ın, Bingöl ilinde bazı emniyet 'görevli
lerince çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişiklin İçiş
leri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?. Ydk. 
Cevap verecek ısayın bakan?. Yok. 
Soru ertelenmişHir. 
53. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 

Kara'a'nın, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Kütahya Miletveki-
li Abdurrahman Necati Kara'a'nın, Bimgöl - Karlıo
va - Erzurum karayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kara'a?. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?. Burada. 
ıSoru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, soruyu ıben tekabbül etsem olmaz mı?. 

•BAŞKAN — Olmiaz Sayın Nalbantoğlu. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İİ3MAİL 

SAPA GİRAY (İstanbul) — Eğer (istiyorlarsa Iben ce
vap verebilirim efendim. 

BAŞKAN — Olmaz Sayın Giray. 
54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, bölücü olaylara karşı alınacak önlem-
, lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

(6/665) 
BAŞ/KAN — 54 üncü sırada, Hatay Mife'tvelk'iıli 

Mustafa Murat Sokmenoğlu'nun, (bölücü olaylara kar
şı alınacak önlemlere ilişkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Sökmenoğlu?. Yoklar.. 
Cevap verecek sayın balkan?. Yoklar. 
Soru ertdenımiştir. 
55. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
CaMt Tutum'un, Ayvalık Koyumda kurulan midye 
üreltaıe çiftliğine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Tutum?. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın 'ba

kan?. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 
56. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-

cetin, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Zonigüldak 'Milletveki
li Mu'h'teşem Vasıf Yücd'in, Ordu İli Albastı İlçesi 
Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanımdan soru-
!su vardır. 

Sayın Yücel?. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
57. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 

Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Konya MiifetivekMi 
Haydar Koyuncu'nun, Binıg'öl İlindeki imam ve vaiz 
kadrolarına ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Koyuncu?. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?. Buradalar. 
Soru sa'hi'bi ikinci defa bulunmadığından, soru 

düşmüştür. 
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I 58. -^ İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
I sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan-
I dan sözlü soru önergesi (6/669) 

I 'BAŞKAN — 58 inci sırada, İzmir Milletvekili 
I Hüseyin Aydemir'in, sektörler arasındaki gelir dağılı-
I mına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 
I ıSayın Aydemir?. Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba-
I kan?. Yokkr. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya-
I tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
I ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/694) 

I BAŞKAN — 59 uncu sırada, Muğda 'Milletvekili 
I İdris Gürpınlar'ın, Yatağan Termik Santralından za-
I rar gören üreticilere ilişkin Enerji ve Talbİî Kaynak-
I 1ar Bakanından sorusu vardır. 
I Sayın Gürpınar?. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın bakan?. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
I ova Kemer köy Termik Saütrah toprak hafriyatına 
I ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
I soru önergesi (6/695) 

I BAŞKAN — 60 inci sırada, Muğla Milletvekili 
I İdris Gürpınar'ın, Gökova Keimerköy Termik Sanfcra-
I iı toprak hafriyatına ilişkin Enerji ve Talbİî Kaynaklar 
I Balkanından sorusu vardır. 
I Sayın Gürpınar?. Buradalar. 
I Cevap verecek sayın balkan?. Yoklar. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 61. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
j ra Televizyonunda gösterilen bir filme İlişkin Baş-
I bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKA'N — 61 İnci sırada İstanbul 'Milletvekili 
I Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir 
I filme ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

(Sayın Ülker?. Burada. 
I 'Sayın başbakan veya cevap verecek sayın !ba-

kan?. Yok. 
I Soru erltelenmiştir. 
I 62. —.Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu1 

I nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per-
I sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
I Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

I PAŞKAİN — 62 nci sırada, Erzurum Milletvekili 
I Hilmi Nalbantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve 

30 — 
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Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin Mil
lî Eğ'Jtim Gençlik ve Spor Balkanımdan sorusu vardır. 

Sayın Naflbaritoğlu?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'balkan?. Yok. 
)Soru ertelenmlişflr. 
63. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay

seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Ünertn, Kayseri İli Develi İlçesi Kızik Kö
yündeki afelt 'konutları İnşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?. Burada. 
Cevap verecek sayın 'bakan?. Yok. 
Soru ertdenmliş'tir. 
64. —{Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, mah

kemelere \genelge gönderildiği iddiasına ilişkin sözlü 
sorusu ve {Adalet Bakanı (M. Necat Eldem'in cevabı 
(6/706) 

BAŞKAN — 64 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, mahkemelere genelge gönderil
diği iddiasına ilişkin Adalet Balkanından sorusu var
dır. 

Sayın Bayram?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türküye Büyülk Miiet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı tarafından 

«sözlü olarak cevaplanldurılması için gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Coşkun Bayram 
Adana 

Bakanlığınız 15.3.1985 tarih ve CİGM : 15-16 
sayılı genelgesiyle, C. Savcılarına ve bilgi olarak da 
mahkemelere «Adlî Tıp Kurumu ve Uygulama Yö
netmeliği hükümlerine hassasiyetle riayet edilmesini, 
(bilirkişi işlemleri konusunda, bu kanun ve yöne'tlme-
liğin dışına çıkılmamasını» bildirmiştir. 

> 1. Anayasamızın 1'38 inci maddesinde : «Hâkim
ler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna 
ve hukuka uygun olarak, vicdanî kanaatlerine göre 
hüküm verirler. 

Hiçlbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yet
kisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere 
emir ve talimat veremez, genelge gönderemez; tavsi
ye ve telkinde bulunamaz...» şeklinde açık hüküm 
bulunmaktadır. Bu durum karşısında : 
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Bilgi için dahi olsa, Bakanlığınızın, mahkemelere 
genelge gönderme yetkisi var mıdır? Bu yetki Ana
yasanın hangi hükmünden kaynaklanmaktadır? 

*2. Anayasanın 1'38 inci maddesinin 1 inci fık
rası, «Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anaya
saya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaat
lerine göre hüküm verirler» hükmünü taşımaktadır. 

"Daha önce yürürlüğe girmiş bulunsa dahi, 
OM'UK'nun 68, 71 ve 76 ncı maddelerinde bu hük
mün yansıması mevcuttur. 

Bu nedenle, bu genelgenizin GMUK'nun anılan 
maddesi ile getirilen temel sisteme uygunluğunu sa
vunabilir misiniz? 

3. 'Mahkemelerin bu genelgeye uymalarının hu
kukî bir zorunluğu var mıdır? Uyulmadığı takdirde, 
hukuken Bakanlığınızın mı, yoksa bu genelgeye uy
mayan mahkemenin mi görüşü geçerli olacaktır? 

4. İleride, Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma 
Kanunu ile kurulan, inceleme Kurulu hakkında da 
C. Savcılıklarına ve bilgi için mahkemelere, bu şe
kilde genelge göndermeyi düşünüyor musunuz? 

(BAŞÎKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Miee-
lis'inin değerli üyeleri; Adana Milletvekilli Sayın Coş
kun Bayram'ın, şahsıma yönelttiği ve sözlü olarak 
cevaplaridırıılmasını istediği sorularına cevap vermek 
üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Adlî Tıp Kurumuna adlî mercilerce vaki başvu
rularda, 2629 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
uygulanmasıyla ilgili olarak bazı tereddütlere düşül
düğü ve ayrıca Adlî Tıp Kanunu Uygulama Yönet
meliği hükümlerine riayet edilmediğinin adalet mü
fettişlerince müşahede ve tespit olunması, kuruma 
dahil birimlerin görevlerinin ve ihtisas daireleriyle, 
ihtisas kurullarının çalışmalarının birbirine karıştırıl
dığı, posta veya kuryeyle gönderilen dosya, koli ve 
zarfların usulüne uygun, surette tertip edilmediği, ev
veliyatı bulunan istek yazılarına il'gi gösterilmediği, 
sanıkları tutuklu bulunan dava dosyalarına bu husu-
'sun kaydedilmediği, genel kurulca incelenmiş bulunan 
konutların yeniden tetkikinin talep edildiği; Yüksek 
'Sağlık Şûrasından görüş istenmesini gerektiren hal
lerde Adlî Tıp Kurumunun mütalaasına müracaat 
edildiğinin anlaşılması üzerine, soruşturma ve kovuş
turma mercilerinde görülmekte bulunan işlerin sü
rüncemede kalmaması, gereksiz yazışmalara ve Adlî 
Tıp Kurumunun yoğun olan işlerinin daha da art
masına mahal bırakılmaması bakımından, Adlî Tıp 
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(Kurumu Kunununun ve uygulama yönetmeliğinin il-
'giîi maddelerinin uygulanmasında gerekli hassasiyetin 
.gösterilmesi için bakanlığunca 15.3.19*85 gün ve 15/56 
sayılı genelge hazırlanmış ve cumhuriyet savcılıkla
rına gönderilmiştir. 

Genelgede belirtilen hususlardan bazılarının, ay
nı zamanda mahkeme kalem muamelelerine taalluk 
etmesi ve bu hususlara riayetin sağlanması düşün
cesiyle, genelgenin, aynı zamanda bilgileri için mah
kemelere de duyurulması uygun görülmülşftür. Ancak 
Ibu durumun, Anayasanın 138 inci maddesi hükmüne 
aykırı olduğunun kalbulüne imkân görülememekte
dir. Zira, söz konusu genelgemize esas teşkil eden 
husus, yargı yetkisinin kullanılmasıyla ilgili bulun-
mamaktadır. 

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 15 inci 
maddesinde, ihtisas kuruüari ve ihtisas daireleri ta
rafından verilip de, mahkemeler ile hâkimlikler ve 
savcrlıklarca, mahiyeti itibariyle kanaat verici n'ite-
l'i'kte bulunmayan ve Adlî Tıp Genel Kurulunda gö
rüşülmesine lüzum görülen işleri incelemek ve kesin 
(karara bağlamak görevinin Adlî Tıp Genel Kurulu
na ait olduğu belirtilmektedir. Adlî Tıp Kurumu 
Kanununun, genel kurulun görevlerini belirleyen siöz 
konusu 15 inci maddesi hükmüne tevfikan, genel ku
rulca ineelenımesine lüzum görülen konularda mev
cut halin kanaat verici nitelikte görülmemesi duru
munda, gerekçesinin sarahaten belirtilmesi hususuna 
ıda genelgede yer verilmesi, meseleyi yeniden ince
lemekle görevli bulunan Adlî Tıp Genel Kuruluna 
tetkikatm konusunun açıklık ve kesinlikle belirlen-
mesi bakımından yardımcı olunması düşüncesinden 
kaynaklanmaktadır. 

TetMkatın, Adlî Tıp Kurumunca herhangi bir te-
reddüte yer vermeyecek şekilde ve süratle yerine ge
tirilmesi bakımından, mahiyeti itibarîyle kanaat ve
rici nitelikte bulunmayan hususların açıklanmasında 
fayda mülahaza edilmektedir. Bu durumun, Anayasa
nın 138 inci ve Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 68, 71 ve 76 ncı maddeleriyle getirilen temel sis
teme aykırı olmadığı düşünülmektedir. 

Adlî merdilerde görülmekte olan işlerde, terakü
me meydan verilmemesi ve işlerin sürüncemede kal
maması bakımından, genelgede 'belirtilen hususlara, 
ilgili adalet dairelerince uyulması gerekmektedir. ~ 

Görüldüğü üzere, genelgede temas olunan husus
lar, görevlerinde bağımsız olan mahkemelerin kanun 
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ve hukuka uygun olarak Viddanî kanaatlanna göre 
hüküm vermelerini engelleyecek ve yargı yetkisine 
müdahaleyi gerek'flreeek mahiyet taşımamaktadır. 

1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koru
ma Kanununun Bazı Maddeleri tle Türk Ceza Ka
nununun 426, 427 ve 428 inci Maddelerinin Değiş
tirilmesine ve 11Ü7 sayılı Kanuna Ek Maddeler îla-
ves'ine Dâ ir 6.3.1986 tarih ve 3266 sayılı Kanunun 
'2 nci maddesi gereğince, Başbakanlık 'bünyesinde teş
kil edilen ydllkili kurulun göreve 'başladığı tarihe da'ir 
genelgemiz, 3.4J19>8I6 tarihinde ve 19/53 sayı ile adlî 
teşkilata gönderilmiş olup, sözü edilen 3266 sayılı 
Kanuna göre tevessül olunan somşturma ve kovuş-
turmallarla ilgili bilgilerin bakanlığa intikal ettirilmesi 
hususu da, 3.4.1986 gün ve 18/52 sayılı genelgemizle 
adlî teşkilata duyurulmuştur. 

'Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim. 

«BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Bayram bir açıklamanız olacak mı? 
ÖÖŞKUN BAYRAM (Adana) — Evet efendim. 
IBAŞjKAN — Buyurun. 
COŞKUN BAYRAM (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; 14.4f2.1985 tarihinde Yargıtay 
bütçesi üzerinde 'grubumun görüşlerini arz ederken 
konuşmamın 'bir yerinde bu konuya değinmiş ve her 
vesile ile hukukun üstünlüğünü salvunduğumuz bir 
hukuk devletinde -îbu genelgeyi kastederek- böyle şey 
olamaz, demiştim. Ancak, o günden bu yana tatbi
katta herhangi bir değişiklik olimadı ve sayın baka
nımızın açıklaması da gösteriyor k'i, bu tatbikat de
vam edecek. 

Anayasanın 138 inci maddesi gayet sarih. Ana
yasanın 138 inci maddesinin ikinci fıkrasında «Hiç
bir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin 
kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve 
talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve tel
kinde bulunamaz» denilmdk'te ve genelliğe gönderile-
meyeceği açıkça ifade edilmektedir. 

Halbuki, önergemde bahis konusu ettiğim genel
ge, cumhuriyet savcılarına gönderilm'lş; fakat asıl 
adres hâkimler ve mahkemelerdir. Zira, Adlî Tıbba 
dosya gönderme takdiri savcılıklara değil, mahkeme
ye aittir; yani buradaki genelgede «Cumhuriyet Sav
cılıklarına» denilmesine, rağmen, asıl adres mahke
melerdir ve bu durumda Anayasanın 1'3'8 inci mad
desine açıkça aykırıdır. 
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Şimdi, Sayın Bakanımızca, «Adlî Tıp Kanununun 
15 inci maddesine dayanılarak'bu genelgenin gönde
rildiği» söylenmektedir. 15 inci maddeyi de okuya
cağım. Genelgenin üç numaralı bendindeki (a) (b) 
fıkraları aynen bu 15 inci maddeden alınmış; yani 
15 inci madde genelgeye aynen aktarılmış. 

Asil, Anayasayı ihlal eden kısım olan (c) fıkra
sında, «İhtisas kurullarının verdiği rapor ve görüş
ler arasında ortaya çıkan çelişkileri incelemek ve ke
sin karara 'bağlamak olduğu, belirtilmesine göre...» 
diyor. Buraya kadar kanunda aynen mevcut, bura
dan sonrası ise yok; yani, genelgede bulunup da 
kanunda mevcut olmayan, «Adlî Tıp Genel Kuru
lunca incelenmösine lüzum görülen hususlarda bu 
hal, kanaat verici nitelikte görülmettiişse, gerekçesi
nin sarahaten bertilmesi» ibaresi, açıktan açığa mah
kemelerin takdir haklarını kısıtlayıcı bir hükümdür. 
Az önce de söylediğim gibi, bir hukuk devletinde 
IbÖyle bir genelge olmaması gerekir; çünkü, her za
man hukukun üstünlüğünü savunuyoruz. 

Sayın Balkanım, «Bu genelgenin işlerin süratle yü
rütülmesi için gönderildiğini» söyledi; oysa, bana 
ıgöre tatbikat tamamen aksi. Tatbikatta görülen şu : 
Adlî Tıbba bir dosya mahkemece gönderiliyor; Adlî 
Tıp bu genelgeye istinaden, dosyayı hiç okumadan 
mahkemeye iade ediyor. Mahkeme, önergemde bah-

VI. — İKANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. ı— 2644 Sayılı Tapu ^Kanununun 35 nci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 fici Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve 
Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu (11755) (S. Sayısı c 
427) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen 
Diğer İşler» kıısmına geçiyoruz. 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 
442 Sayılı Köy Kanununun 87 inci Maddesine İkişer 
Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısının görüşme
lerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Geçen birleşimde, tasarının 1 inci maddesi üze

rindeki görüşmeler tamamlanmış; madde ile ilgili 
olarak Sayın Çelebi'nin sorusuda kalmıştık. 

(1) 427 S. Sayılı Basmayazı 17.4.1986 tarihli 94 
üncü Birleşim Tutanağına eklidir. j 
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«ettiğim, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunundaki 
resmî bilirkişilikle ilgili 68, 71 ve 76 ncı maddelere 
dayanarak, bu takdir hakkının kısıtlanmasını kabul 
ettniyor. Zaten taraflar da (gerek davalı, gerekse da
vacı) fcalbul etmiyor ve bu yönde temyiz ediyor. 

Temyiz Mahkemesinin ilgili daireleri, kanunun 
ve Anayasanın açık hükmü karşısında, buradaki kı
sıtlamayı kesinlikle kabul etmiyor ve mahallî mah
kemenin kararını bozuyor. Aynı mahkemeye giden 
dosya, bu bozma kararına uyularak tekrar Adlî Tıb
ba gittiğinde, Adlî Tıp, bu defa eski' kararın aksine, 
dosyayı incelemeye alıyor. Bu arada ne oluyor? Yar
gının etkinliği azalıyor, aradan da en az yedi-sekiz 
aylık bir »süre geçiyor. Oysa biz her zaman «Geciken 
adalet, adalet değildir» diyoruz ama, bu tür genelge
lerle de kendi elimizle geciktiriyoruz adaleti. 

Değerli arkadaşlarım, netice olarak şunu söylemek 
istiyorum : Hukuk devletinde hukukun üstünlüğü il
kesi, her zaman savunduğumuz bir ilkedir. Bu genel
ge, Anayasanın 138 inci maddesine açıktan açığa ay-

, kırıdır. Bu balkımdan, bu genelgenin kaldırılması ge
rekmektedir. 

Saygılarımla arz ediyorum efendim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayram. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÜSLER 

Sayın Çelebi, buyurun sorunuzu sorun efendim. 
MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Sayın Başkan, 

Sayın Bakan, «Türkiye'de mülk edinmek isteyen Suu
dî Arabistan, Kuveyt ve Arap Emirlikleri uyruklula
rın mevcut olduğunu» söylediler. Acaba, bizim va
tandaşlarımızdan da bu ülkelerde mütekabiliyet esa
sına göre mülk edinmek isteyen oldu mu, bu konuda 
bilgileri var mı? Mülk edinme hususunda böyle bir 
müracaat oldu ise, sonunda veraset işi nasıl hallolu
nacaktır? Bunun cevabını rica ediyorum. 

BAŞKAN — Sorunuz anlaşılmıştır Sayın Çelebi. 
(Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Böyle bir 
müracaattan haberim yoktur efendim. 

'BAŞKAN — Veraset işlemi na'sıl olacaktır Sayın 
Bakan? 

IMUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — «Suudi» Ara-
blstan'lıların müracaat etmiş olduğunu» daha evvel 
söylediler. 
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BAŞKAN — «©öyle bir müracaat olmamıştır» 
dendi Sayın Çeldbi. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Miras hakkı 
da mevcuttur efendim. 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Orada îsl'arnî 
hükümler, burada ise medenî hükümler vardır. Aca-
ca !bu nasıl hallddilecektir? 

KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOftLU (Sivas) — Usul hü
kümlerine göre hail edilecektir sayın milletvekili. 

'MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — Evet, devletler 
hukukunda yeri var. 

BAŞKAN — Sayın Çeldbi, tamam mı efendim? 
'MUSTAFA ÇELEBt (Hatay) — Hayır, daha var 

efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çeldbi, lütfen bütün sorula
rınızı sorun, ondan sonra cevaplara geçerim efendim. 

Buyurun sorularınıza devam edin efendim. 
MUSTAFA ÇELEBt (Hatay) — Sayın Bakan 34 

ülke adı saydılar ve bu ülkelerde ecnebilerin mülk 
edinme haklarının olduğunu beyan ettiler : 

'1. Bu mdhazı nereden aldılar? Kendilerinde var
sa, biz de edinebilir miyiz? 

2. Bu ülkeler, mülk verme ve satabil'meleri işle
rini kanunla.mı düzenlemişler/ yoksa, bizde olduğu 
gibi, kanunla düzenleyip bu yetkiyi hükümetlere mi 
vermişlerdir? 

3. Sayın bakan, geçen 'birleşimde, «Eğer Rum
lar memildketimizden gitmiş olmasalardı, şimdi Yuna
nistan ile aramız daha iyi olabilirdi» diyen bir ANAP 
Sözcüsünün sözlerini kabul ettiğini beyan etmişler
dir. Oysa, Lozan Muahedesine göre, Rumları biz 
kovmadık. 

Rumlar nasıl gitti Türkiye'den? 1930 tarihli ve 
mütekabiliyet esasına dayanmayan Ticaret Anlaşma
sı vardı Türkiye ile Yunanistan arasında. Kıbrıs -
Erenköy'de Cengiz Topel'in uçağının düşürülmesi, 
Türkiye'de Rumların casusluk yapmaları ve de Tür
kiye'nin dış ticaretine hâlkim oilmaları gibi nedenler 
dolayısıyla, 19301da yapılan bu anlaşmayı, hüklüme-
tiroiz tdk taraflı olarak iptal etti, feshetti. 

Şimdi soruyorum : 1930 anlaşmasının iptalini ka
bul ediyorlar mı, etmiyorlar mı? 

4. Bu tasarıya göre hükümet istediği ülkelere, 
memleketiniz için faydalı görürse, mülk satabilece
ğine göre, acaba Sovyet Rusya'ya da satabilecek mi
dir, s'at'ahıayaeak mıdır? Satarsa Sovyet Rusya'da 
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| özel mülkiyet olmadığına göre, satılan mülkiyetin ve-
I raset işi nasıl halMacaktır? 
I Dahası var : Sovyet Rusya'ya satmayız da -çün-
I kü mülkiyet hususunda anlaşma olmaz- bir Alman'a, 
I bir Amerikalıya satmış oluruz. Günün birinde o 
I Amerikalı veya Alman, Sovyet Rusya vatandaşı olur-
I sa, durum ne olacaktır? Veraset işli ne olacak, mü'l-
I kiyet işi ne olacaktır? 

| 5. Geçen konuşmasında sayın balkan, «Anayasa 
I Mahkemesi Başkanının muhalif kaldığını, dört kişi-
I nin muhalif kaldığını» belirterek «4'e karşı 7 oyla 
I karar verildi» şeklinde cümleler' söyledi ki, bunlar 
I söylenmeseydi çok sevinecektim. Sayın bakandan so-
I ruyorıım : Toplu mahkemelerde ittifakla verilen ka-
I rarla, ekseriyetle verilen karar arasında bir fark gö-
I rüyor mu, görmüyor mu? 
I Saygılar sunuyorum. 

. BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Çeldbi. 
I Buyurun Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bir arka-

I daşımın «Rumlar eğer İstanbul'dan gitmemiş olsa-
| lardı, bugün Türk-Yunan münasdbetlerinde Yunan 
I hükümeti dalha ölçülü davranırdı» yolundaki fikrine 
I iştirak ettiğimi belirtmiştim. 

•MEHMET ÜNER (Kayseri) — Geri getirelim 
I onları o zaman? 

BAŞKAN — Sayın mMietvdkil.leri, lütfen... 
I Devam edin Sayın Balkan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Onun fikri-

I ne iştirak etimiş'tim. Bir icraat planımız var, böyle 
I yapalım demiyorum. Elbettdki bugün Türk azınlığın 

bulunduğu ülke ile özellikle siyasî münasdbetleri-
I mizde, soydaşlarımızın orada bulunmasını hesaba ka-
I tariz, bu bizim menfa'atimizdir. Aynı şekilde «onlar 
I yapardı» diye düşünmüş arkadaşımız;- fikir doğru bir 
I fikirdir, «kabul dttiğimi» ifade ettim. Yoksa, 1930 
I 'anlaşmasıyla ilgisi yok. Zaten 1964 senesinde bir ka-
I rarname ile Yunan uyruklular memleketimizi terk 
I etti; malum, Kıbrıs hadiseleri dolayısıyla bir fiilî du-
I rum oldu. 1930 anlaşmasını kaldırmamız veya koy-
I mamız gibi bir meseleyi, ben bu kürsüde dile getîr-
I miş değilim. 

I Arkadaşımız mehaz istediler. Elimde, Dışişleri Ba-
I karılığı Azem Dairesinin, 1969 yılında yayınlanmış 
I olan bir kitabı var. Türk vatandaşlarına hangi ülke-
| lerde mülk edinme hakkı verildiği yolunda, geçen bir-
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deşimde verdiğim liste bu kitapta mevcuttur; size de 
takdim eddbilirim. 

Ruslar hakkındaki sorunuzla oevap veriyorum : 
1062 sayılı Kanuna göre, Ruslar bizden mülk edine
mezler. 

Sonra, bir özel sual sordunuz; «Bir Alman vatan
daşına bu hakkı tanır, sonra Alman vatandaşı tebaa 
değiştirir Sovyet Sosyalist Cumhuriyetlerinin tebaa
sına girerse ne olur?» dediniz : Hukukî bir netice do-
ğarjbu hakkı düşer. 

Anayasa Mahkemesi kararının 4/7 oluşundan ba
hisle, niçin bunu zikrettiğim ve böyle, ekseriyetle alı
nan 'kararların tereddüt mü yaratacağı yolundaki sua
linize gelince: Ben iki defa söz aldığımda açık açık 
îfade ettim; bu sözler, bunların bizim fikrimiz isti
kametinde, benzer fikirler serd eden gayet kıymetli 
«görüşler olduğunu ve içlerinde Anayasa Mahkemesi 
Başkanı, vekili ve de iki üyenin Ibulunduğunu, belirt
mek fikrimizin 'bir nevi desteklenmesini sağlamak 
maksadıyla söylenmi'ıştir. Yoksa, orada da ifade ettim, 
bir oy farkla dahi olsa karar, karardır; saygımız bü
yüktür efendim. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
'SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, usul 

hlakkında .söz rica ediyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 94 ün

cü Birleşimde aynı yasa tasarısı üzerinde soru tevcih 
etmiştim. Başkanlık Divanınca; !bu sorunun cevabını 
istirham ediyorum. 

BAŞKAN •— Sayın Erel, o gün o soru sayın ba
kanın takdir ettiği biçimde cevaplanmıştır. Bugünkü 
ibirleşime bir tek soru kalmıştı. 

SALİM EREL (Konya) — Savın Bakan cevap
lamadı, «Cevap hakkım mahfuz» dedi; cevapları ya
zılı mı olacak, sözlü mü olacak? 

'BAŞKAN — Sayın bakan onu takdir edecekler
dir efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yazılı tak
dim edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
1 inci maddeyle ilgili verilmiş önergeler vardır. 

Önergeleri önce veriliş, sonra aykırılık sırasına göre 
•okutup işleme koyacağım : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi hük

mü Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle reddi gerekir. 

Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3029 ile aynı 
mahiyettedir. 

İşbu önergemizin İçtüzüğün 85 inci maddesi uya
rınca oya sunulmasını saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Hüseyin Aydemlir 
Çanakkale İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever Cafer Tayyar Sadıklar 
Edirne Çanakkale 

Türkân T. Arıkan Selahattin Tafhoğlu 
Edirne Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinin bi

rinci paragrafında yer alan «hangi ülkelerlin ve/veya» 
ibaresi ile «ve tüzelkişilerin» ibaresin'in madde met
ninden çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 

(Saygılarımızla. 

Onural Şeref Bozkurt Hüseyin Aydemlir 
Çanakkale İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever Cafer Tayyar Sadıklar 
Edirne Çanakkale 

Türkân T. Arıkan Selahattiin Tafhoğlu 
Edirne Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesindeki 

birindi paragrafta yer alan birinci cümleden sonra : 
«Bu suretle temellük olunan gayrimenkuller ma-

liklerince bizzat kendisi ve/veya ailesi bireyleri için 
konut maksadı veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
na uygun olaralk turistik amaçlı ekonomik faaliyetler 
dışında herhangi bir maksatla kullanılamazlar. Bu 
gayrimenkuller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
yanlara, bu kanunla derpiş olunan usul ve esaslar dı
şında devir ve temlik olunamaz» ifadesinin eklenmesi
ni saygı ile arz ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt Hüseyin Aydemlir 
Çanakkale İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever Cafer Tayyar Sadıklar 
Edirne Çanakkale 

Türkân T. Arıkan Selahattiin Tafhoğlu 
Edirne Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 
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Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesindeki 

birindi paragrafın son cümlesinin : 
«iBu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Ku

rulunca bir tüzük ile tespit edilir» biçiminde değişti
rilmesini saygıyla arz.ve teklif ederiz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Hüseyin Aydemlir 
îzmir 

S. Hüsamettin Konuksever Cafer Tayyar Sadıklar 
Edirne Çanakkale 

Türkân T. Ankan 
Edirne 

Selahattıin Taflıoğlu 
Yozgat 

Rüştü Şardağ 
izmir 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan 427 sıra sayılı ve 2644 sayılı 

Kanunun 35 indi maddesine eklenen birinci fıkranın 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ©deriz. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Hüseyin 

Fikret Ertan 
İzmir 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Aydemlir 
İzmir 

2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine 
aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 

«Ancak, millî menfaatlere ve millî ekonornliye fay
dalı gördüğü hallerde, Bakanlar Kurulu, hangi ül
kelerin veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek veya 
tüzelkişilerin mütekabiliyet şartından istiisna edilece
ğine karar verebilir. Yalnız tarım, mera ve orman 
alanları bu kanun kapsamı dışındadır.» 

BAŞKAN — Şimdi, önergeleri aykırılık sırasına 
göre işleme koyuyorum. 

Çanakkale Mlilletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 
arkadaşlarının önergesi : 

Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesi hük
mü Anayasaya aykırıdır. Bu nedenle reddi gerekir. 

BAŞKAN — önergeye korrtisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — önerge sahibi Sayın Bozkurt; bu
yurun efendim. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz tasarının Anayasaya aykırı olduğu, Ana-
vasa Mahkemesince karar altına alınmıştır, tescil 
edilmiştir. 

Konunun hangi açılardan Anayasaya aykırı oldu
ğu hususuna, bendeniz daha evvel yapmış olduğum 
konuşmalarda dikkat çekmiştim; başka sayın konuş
macılar da, konunun ruhu itibariyle, oldukça isabetli 
bir biçimde işaret buyurmuşlardı. Ben şimdi konuya 
biraz daha değişik bir açıdan yaklaşarak, 1 inci mad
denin Anayasaya aykırılığını huzurunuzda arz etmeye 
çalışacağım. 

Gerçekten, görüşmekte olduğumuz tasarının 1 inci 
maddesi Anayasaya aykırı bir düzenlemedir. Anaya-
sava aykırı olduğu için, Anayasa Mahkemesince iptal 
edilen 3029 sayılı Yasanın 1 inci maddesiyle tasarının 
t inci maddesi arasında, Anayasaya aykırılığı gidere
cek hiçbir farklılık bulunmamaktadır. Gerçekten, ya
nılacak basit bir karşılaştırmada da görüleceği üzere, 
tasarının 1 indi maddesine, 3029 sayılı Kanunun 1 inci 
maddesinde 'bulunmayan, «Millî menfaatlere ve/veya 
millî ekonornlive faydalı görüldüğü hallerde» ibaresi 
eklenmiştir. Millî menfaatlere ve/veya millî ekonomi-
ve faydalı olmayan ya da bir başka anlatımla, za
rarlı olduğu hallerde Bakanlar Kurulunun bövle bir 
izni vermeyeceği, en azından vermenfesi gerektiği işin 
-locasında mevcut bulunduğuna göre, böyle bir ibare
nin eklenmesi, esasen Anayasa Mahkemesinin iptal 
kararında veva gerekçesinde böyle bir lüzuma ihtiyaç 
°fösterilmgdiği veya böyle blir koşulun bulunmamasının 
iptali gerektirdiği gibi bir husus da yer almadığına 
rçöre, bir farklılık Olarak değerlendirilemez. Bunu bir 
farklılık olarak .göstermeye çalışmak, kuru bir spekü
lasyon, ıbir aldatmaca, bir göz boyama olmasa bile, 
hiçbir muknli yanı olmayan boş bir çabadan ibaret-
tif. 

Sayın milletvekilleri, 3029 sayılı Yasanın 1 inci 
maddesindeki «ıMütekablil'iyet şartının uygulanmaya
cağı» ibaresiyle, tasarıdaki «Mütekabiliyet şartından 
istisna edileb'ileceğline» ibaresi arasında bir fark var
mış gibi göstermeye çalışmak ya da «Biz de müte
kabiliyetin, esas getirilmek istenen durumun istisnası 
olduğunu vurguladık, 'böylece Anayasa, Mahkemesine 
uyduk» savunması, gülünç olmaktan öte bir anlam 
ifade etmez. Bu, .sadece 'bir zihnî saptırma gayreti-
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dir. Bu liki ifade arasında, cümledeki konumu, anlamı 
ve fiilî sonuçları itibariyle hiçbir farklılık yoktur. 

Sayın milletvekilleri, «3029 sayılı Yasadaki «Hangi 
ülkelere» ibaresi yerine,, tasarıda «Hangi ülkelerin ve/ 
veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelki
şilerin» ibaresiyle yepyeni bir düzenlemede bulunduk» 
savunmasını da, izin verirseniz şöyle tanımlamak isti
yorum : özürü kabahatinden büyük bir savunmadır. 
Ned'enfi, biraz sonra bu konuda arz ettiğim bir de
ğişiklik önergesinde daha detaylı bir biçimde arz edi
lecektir. Bu yen/i ifadede -tasarıdan soyutlayarak bir 
değerlendirme yaparsanız- 3Ü29Mafci; yani Anayasa 
Mahkemesince iptal edilen kanundaki ifade sanki açıl
mak istenmiş giibi bir izlenim yaratılmaya çalışılmış
tır. Ancak burada, 3029'dan farklı olarak, yabancı tü
zelkişiler de kapsama alınmıştır. Dikkatli twr incele
meye tabi tutulduğunda, 3029 sayılı Yasanın 1 inci 
maddesinin, Tapu Kanununun eski metni nedeniyle, 
yalnızca gerçek kişiler için bir istisnanın öngörülebi-
leceğFnıin tespiti çok kolay olacaktır. Oysa burada, 
gerçek kişilerin yanı sıra, tüzelkişiler de bu istifade 
de süje olarak tespit edilmiş bulunmaktadır. 

ıBu farklılık, yani gerçek kişilerin yanı sıra tüzel
kişilerin de kapsama alınması, Anayasaya aykırılığı 
giderecek değil, bilakis Anayasaya aykırılığı daha da 
ağırlaştıracak bir düzenlemedir. Gerçekten yüce mah
kemenin gerçek kişiler için öngördüğü Anayasaya ay
kırılığın, yabancı tüzelkişiler için daha da ağırlıkla 
mevcut olduğu su götürmez bir gerçektlir. 

Sayın milletvekilleri, balkanlar kuruluna madde 
lıükmüyle ilgili olarak verilen yetki konusunda da 
3029'daki düzenlemeden herhangi h!ir farklılık bulun
mamaktadır. Öyle ise yapılan nedir? Yapılan, eski, 
yani Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3029 sayılı 
Kanunda yer alan ibareler kendi içerisinde yer değiş
tirerek, aslında bulunması ile bulunmaması arasında 
doğası gereği hiçbir fark bulunmayan birtakım ifade
ler eklenerek, bazı ifadeler ve ibareler de aynı amacı 
sağlayacak bir biçimde, ama başka bir tarzda düzen
lenerek ve bu arada, fırsattan bilistifade, eski metin
de yer almayan tüzelkişiler de kapsama dahil edilip 
Anayasaya aykırılık daha da ağırlaştırılarak, sanki 
yepyenli bir metin getiriliyormuş intibaı yaratılmaya 
çalışılmıştır. Bağışlasınlar beni, huzurunuzda bu ifa
deyi kullanmaktan teeddüp ederim, ama buna karga
lar 'bite güler. Üstelik, böyle bir kasıt, yüce Meclisi, 
Anayasayı, Anayasa Mahkemesini düpedüz hafife al
maktır. Lafzı ile farklı olmayanlar, ruhu ve getirdik
leri ile de farklı olamayacağına, 3029 sayılı Kanunun 

aynı nitelikteki hükmü Anayasa Mahkemesince Ana
yasaya aykırı bulunduğuna göre, onunla benzer nite
likte, benzer biçimde düzenlenmiş olan bu 1 inci mad
de de Anayasaya aykırıdır. 

İçtüzüğümüzün ilgili maddesli uyarınca, konunun 
oylanıp; Anayasaya aykırılığı nedeniyle maddenin red
dini yüce Meclisten saygıyla arz ve talep ediyorum. 
(İMDP ve Bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edilıme-
miştür. 

Djğer önergeyi okutuyorum : 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi : 

Sayın Başkanlığa 
«Hangi ülkelerin ve veya» ibaresi ile «ve tüzelki

şilerin» ibaresinin madde metninden çıkarılmasını arz 
ve tekllif ederiz. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. -
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Katılmıyorsunuz. 
Önerge sahibi Sayın Bozkurt; buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; önce bir ko
nuyu iznimizle açıklığa kavuşturmak istiyorum : Ben, 
huzurunuzdaki tasarının tümü üe Anayasaya aykırı 
olduğu kanaatindeyim. Aynı nitelikteki 3029'un Ana
yasa JVlahkomesıktce iptaline rağmen, böyle bir tasa
rının sevk edilmesi usulünün, biçiminin, Anayasamız, 
hukuk sisitemiimiz ve demokrasimiz açısından fevka
lade sakıncalı olduğu inancındayım. Bu hususu, ya
sanın tümü üzerinde yaptığım kişisel konuşmada da 
arz etmeye çalıştım. 

Öte yandan, bu tasarının getirdiği düzenlemenin 
ulusumuz, ülkemiz, ulusal çıkarlarımız, ulusal gü
venliğimiz, toplumsal yaşantımız ve ekonomimiz açı
sından, ileride giderilmesi mümkün olmayacak bir 
tahribata, yol açacağından kuvvetle endişe ediyorum; 
inşallah yanılan ben olurum. 

Bir değişiklik önergesi vermenin amacı, böyle 
olursa tasvip edilebilir, anlamında değil, hiç olmaz
sa ika edebileceği zararları önlemeye, en aza indir
gemeye yönelik bir çabadan ibarettir. 
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Sayın milletvekilleri, önergeye imza koyan arka
daşlarımla beraber önerdiğimiz değişikliğin ilki, 302S> 
sayılı Kanunun 1 inci maddesinde yer alan «hang, 
ülkelere» ve tasarının 1 inci maddesinde buna para
lel olarak sevk edilen «hangi ülkelerin ve/veya hangi 
ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerin» ibare
leriyle ilgilidir. 

Yeni metin, ilk bakışta 3029'daki ifadeyi açma
ya, açıklamaya yönelik olduğu görüntüsünü uyandır
makla beraber, ondan farklı olarak, 2644 saydı Ta
pu Kanununun 35 inci maddesinde öngörülen gay
rimenkul temellük ve tevarüsünde, hakikî şahıslar 
bakımından yasaklamayı gideren 3029'dan farklı ola
rak, yabancı tüzelkişilerin de gayrimenkul edinebil
melerine olanak sağlamaktadır. 

Sayın milletvekilleri, burada - katılmadığım tasa
rının amacının yanı sıra - dikkat buyurulduğunda 
herkes tarafından kolayca saptanabileceği gibi, ka
leme alınış biçiminin de ortaya koyduğu ayrı bir sa
kınca vardır. «Ülke» tabiri, uygulamada ve mevzua
tımızın pek çok yerinde, o ülkenin devletini de kap
sayacak bir biçimde kullanılmaktadır. 3029'da oldu
ğu gibi, «Hangi ülkelere» ibaresi, o ülkelerin devlet
lerini de kapsayacağı vihetle, bir müphemiyeti ihtiva 
eder. Metin, örneğin «Almanya» denildiği zaman, 
Alman Devleti, «Suriye» denildiği zaman, aslında ül
kesi istihdaf olunmakla birlikte Suriye Devleti; yani 
bizatihi Suriye Devletinin tüzelkişiliğine satış yapıla
cakmış gibi bir yorumlamaya müsait biçimde kaleme 
alınmıştır. 

. Sayın milletvekilleri, sayın hükümeti tenzih ede
rim, elbette, sayın nükümetin bu tasarıyı sevk eder
ken, bu arz etmeye çalıştığım; yani Suriye Devletinin 
tüzelkişiliğine de satış yapılabilecek gibi bir amacı 
olduğu kanısında değilim; ama ifade ediliş tarzıyla 
bu sakınca maalesef vardır, hatta o ifadeyi takip eden 
diğer ifadelerde de bu sakınca, yine yazılış ve kale
me ^alınış tarzındaki yanlışlık nedeniyle sanki teyit 
edilmektedir. 

Sayın milletvekilleri, «Hangi ülkelerin ve/veya 
hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelkişilerin» 
ifadesinde, «hangi ülkelerin» ibaresi, - lütfen bunu 
kendi içerisinde değerlendiriniz - «ve/veya» bağlantı
sıyla, «Hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tüzelki
şilerin» ibaresi biçiminde kullanıldığından, demin arz 
etmeye çalıştığım sakınca, burada âdeta teyit edil
mektedir. Kaldıki, cümlede kullanılan «tüzelkişiler» 
tabiri, genel bir tabirdir. Buradaki «tüzelkişiler» tabi
rinin içerisine, özel tüzelkişilerin yanı sıra, kamu tü-
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zelkişileri de girer. Oysa, kamu tüzelkişileri deyince, 
devletten tutunuz, kamusal nitelikli pek çok kurulu
şa; yani yabancı nitelikli kuruluşa gayrimenkul sat
mak gibi bir anlamı istihdaf ettiğimiz anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, burada, «tüzelkişilik» tabiri
nin, genel bir tabir olması ve bir kamu tüzelkişisi 
olarak, yabancı devletin tüzelkişiliğini, bu arada tü-
zelkişiljkli diğer yabancı devlet kuruluşlarını da kap
sayacağı göz önüne alınırsa, tasarıda, özel tüzelkişi
ler biçiminde, hatta tasarının getiriliş gayesi ve kendi 
mantığına uygun olarak, ekonomik nitelikli özel tü
zelkişiler ve hatta, eğer o istikamette düşünülüyor 
ise, «turistik amaçlı, ekonomik nitelikli özel tüzelki
şiler» biçiminde tasrih edilmemiş olması da, bir baş
ka sakıncayı teşkil etmektedir. Nitekim, aynı müla
haza iledir ki, bizzat yüce Atatürk'ün başkanlık ettiği 
celsede hazırlanan 1924 tarihli Köy Kanununun 87 
nci maddesinde bu hususa azamî özen gösterilmiş, 
yabancı tüzelkişilere zaten, sureti katiyede var oldu
ğu peşinen varsayılarak, yasaklama, «Gerek şahıslar, 
gerek şahıs hükmünde olan cemiyet ve - altını çize
rek arz ediyorum - şirketlerin (Eşhası hususiye ve 
hükmiye)» ifadeleriyle özellikle ve dikkatle maddeye 
derç edilmiştir. 

O nedenle, yukarıdan beri arz etmeye çalıştığım 
sakıncalarından dolayı, gerek maksadı, gerek kale
me alınış biçimindeki yanlışlıklar nedeniyle, tashihi
ni amaçlayan önergem doğrultusunda oy kullanılma
sını saygıyla arz ve talep ederim. (MDP ve Bağım
sızlar sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Önergeyi kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilme
miştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve arkadaşla

rının önergesi : 
2644 sayılı Tapu Kanununun 35 inci maddesine 

aşağıdaki fıkralar eklenmiştir : 
«Ancak, millî menfaatlere ve millî ekonomiye 

faydalı gördüğü hallerde, Bakanlar Kurulu, hangi ül
kelerin veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve tü
zelkişilerin mütekabiliyet şartından istisna edileceği
ne karar verebilir. Yalnız tarım, mera ve orman alan
ları bu kanun kapsamı dışındadır.» 

BAŞKAN — Önergeye Sayın Komisyon katılıyor 
mu? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dime 
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BAŞKAN — Hükümet?., 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. ' 

BAŞKAN — Sayın önerge sahibi konuşmak isti
yorlar mı?.. 

FİKRET ERTAN (izmir) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Sayın Ertan, buyurunuz efendim. 
FİKRET ERTAN (İzmir) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekilleri; sayın Anavatan sözcüsü geçen 
gün bu tasarı hakkında konuşurlarken tarihî bazı 
açıklamalarda bulundular. 

Anadoluda yabancıların mülk edinme kanununun 
tarihi 1858 yılına dayanmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, eğer 1858 yılından 16-17 
yıl önceye gidecek olursak, Osmanlı Devletinin ilk 
kez borçlandığını görürüz. 1860 yılında ise Anadolu
da ilk yabancı banka kurulmuştur. Ondan sonra 
(1876'lara kadar) İngiliz bankaları dış borç ödemesi
ne dönük yabancı bankacılığı olağanüstü bir şekilde 
Anadoluda oluşturuyor; bunun sonucunda (1876 yı
lında) Osmanlı Devleti borçlarını ödeyemeyecek ko
numa gelerek iflas ediyor. 1881 yılında da ilk defa 
Düyun-i Umumiye kuruluyor. Bu da tarihsel bir açık
lamadır. 

Sayın milletvekilleri, 1984 yılından sonraki duru
ma bir bakacak olursak; Türkiye, 1800'lü yıllarda 
olduğu gibi, yine yabancı bankaların büyük akımına 
uğramıştır. Türkiye'de, Sayın Başbakan Yardımcımı
zın üç ay önce açıkladığı gibi, 18 yabancı banka bir 
- iki şube şeklinde kurulmuştur. Bunların görevi, 
Türkiye'nin dış borçlarını ödemeye dönük bir eko
nomik programın halkaları olmaktır sadece. 

Sayın milletvekilleri, bugün Türkiye'de şu tasarı 
ile yabancıların mülk edinme olanakları da oluşturu
luyor; tıpkı 19 uncu Asırda olduğu gibi. Örneğin; 19 
uncu Asırda izmir - Aydın yolu yabancı sermaye ta
rafından inşa edildiğinde, çevresindeki alanların 3/4'ü 
yabancıların eline geçiyor ve hâlâ İzmir'de Patterson 
Çiftliklerinin, Bayındır'da Ciro Çiftliklerinin isimle
rinden bahsedilir. O zamanlar, yurdumuzda nüfus 
azlığı nedeniyle tarımsal arazilerden istenilen verim 
alınamıyor ve yabancı sermaye, umduğunu bulama
dan, 1923'ten itibaren de çekiliyor. Ben, 19 uncu Asır 
ile 20 nci Asır arasındaki benzeşimlerden bahsediyo
rum; 19 uncu Asrın son yarı yılı ile 20 nci Asrın son 
yan yılı arasındaki benzeşimleri sizlere sergiliyorum. 

Sayın milletvekilleri, bugün tarihin sayfalarına 
baktığımızda görüyoruzki, 1924'lerde Türkiye, ulusal 

ekonomik ve siyasal yapısına ulaşmıştır. Bugün, «Biz, 
yabancı sermayenin teknolojisiyle; biz, yabancı ser
mayenin uygulayacağı ileri düzeydeki teknolojiyle 
Türkiye'yi çağdaşlaştırabiliriz» diyebilirsiniz, ilerici
lik adına bu kanunla yabancıların tarım alanlarında, 
kıyılarımızda mülk edinmelerini sağlayabilirsiniz; 
ama şu kadarını söylemek istiyorum: 1924'lerden 
1934'lere kadar geçen süre içerisinde değiştirilen bu 
kanunlar, o zamanki hükümeti gerici mi yapıyordu? 
Acaba ilericilik yabancılara mülk edindirme miydi? 
Acaba bugün için programınızda olan milliyetçiliğin 
yeni bir tanımı mı var? Bu da neoliberal ekonomi
mizin gibi neomilliyetçilik midir? 

Sayın milletvekilleri, bakınız bu sizin ekonomik 
halkalarınızın sonlarından bir tanesidir. Bu yasa, ya
bancı kapitalle yerli kapitali eşit hale getirme yasa
sıdır. Tabiî ki, yerli sermaye alıyorsa, niçin yabancı 
sermaye de almasın? 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — 5 dakikayı geçti 
Sayın Başkan. 

FİKRET ERTAN (Devamla) — Zaman geçmiş 
olabilir, zamanı 5 dakikayla sınırlayabilirsiniz; yal
nız şunu söylemek istiyorum : Bugün Türkiye'de sa
tılacak topraklar var mıdır? Tarım alanları var mı
dır? Bugün Türkiye'nin onda birini ilgilendiren Gü
neydoğu Anadolu Projesi 1990'dan itibaren gerçek
leşme safhasına girecektir. 1990'dan itibaren Güney
doğu Anadoluda Harran, Silopi ovalarıyla, buna mü
masil 13 ova; yani 6 milyon dönüm arazi sulanmaya 
başlanacaktır. Bugüne göre de verim l'e 15 oranın
da artacaktır. Oranın insanların bugün bir konuta 
sahip midirler? Sayın bakanımızın dediği gibi, ikinci 
bir konut sahibi olmak, ikinci bir vatan olmaksa, 
acaba Türkiye'deki konutsuz insanlara vatansız mı 
diyeceğiz? Türkiye bugün konut sorununu halletmiş 
inidir? Türkiye'nin onda biri olan 75 bin kilometre
kare araziyi vatandaşlarımızdan topladığımız vergi
lerle sulayacağız, Türkiye'nin gayri safi millî hâsıla
sının yarısına yakınını buralara harcayarak barajlar 
yapacağız, yollar yapacağız, havaalanları yapacağız, 
sulama kanalları yapacağız ve ondan sonra da, bu
yurun siz yiyin diye yabancılara ikram edeceğiz. 

BAŞKAN — Lütfen toparlayınız Sayın Ertan. 
FİKRET ERTAN (Devamla) — Sayın milletve

killeri, Türkiye mutlaka, ulusal ekonomik ve siyasal 
politikaları uygulayacaktır. 

Bugün Mecliste dört kişiyle term;l edilen Demok
ratik Sol Parti adına son cümlemiz şudur : İktidarı
mızda bu kanunları muhakkak değiştireceğiz. 
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Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından gülüşme
ler, alkışlar). 

AHMET ÎLHAMİ KÖSEM "(Malatya) — İktida
ra ne zaman geleceksiniz? 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Önergeyi kabul edenler... Etmeyenler... Önerge ka
bul edilmemiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi : 
Görüşülmekte olan tasarının 1 inci maddesinde

ki birinci paragrafta yer alan birinci cümleden son
ra: 

«Bu suretle temellük. olunan gayrimenkuller ma-
liklerince bizzat kendisi ve/veya ailesi bireyleri için 
konut maksadı veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
na uygun olarak turistik amaçlı ekonomik faaliyet
ler dışında herhangi bir maksatla kullanılamazlar. Bu 
gayrimenkuller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ol
mayanlara, bu kanunla derpiş olunan usul ve esaslar 
dışında devir ve temlik olunamaz». 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Bozlkurt, önergeniz hakkında 
konuşmak is'tıiyor musunuz? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; dana evvel 
yapmış olduğum konuşmalarda, hükümetin bu tasa
rıyı sevk ederken, mülkiyete konu teşkil edecek gay
rimenkuller in miktarı üzerinde bir sınırlama yapma
dığına, faaliyet mevzuu konusunda bir sınırlama yap
madığına işaret etmiştim. 

Anlaşılan o ki, hükümet, sevk ettiği tasarı ile, 
miktarı ne olursa olsun, sayısı ne olursa olsun, han
gi amaçla kullanılırsa kullanılsın, bu gayrimenkulle-
rin yabancı eşhasın mülkiyetine konu teşkil etmesin
den yanadır. 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; klasik 
sömürgecilik tarihi, hammadde ve Majestelerinin 
bayrağının dalgalanacağı yeni topraklar bulma sev
dası ile başlar. İnsanoğlunu nice savaşlara ve kan 

dökmeye yönelten bu iki faktöre, sanayiin gelişmeye 
başlaması ile bir yenisi daha eklenir; ucuz işgücü, 
Bu yeni gereksinim günümüzün çoğu ülkesinde gö
rülen ırk ayrımı sorununa kaynaklık eden köle tica
reti vahşetini yaygınlaştırmış ve hatta kıtalararası 
hale getirmiştir. 

Artık, dünya haritası, üzerinde güneş batmayan 
kimi imparatorlukları göstermektedir ve de insanoğ
lunun trajedyası kırılıp kahrolası zincirleri ve artık 
kara Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da «sömür
ge» adı verilen talihsiz toprakların tüm olanakları 
şimdilerde uygarlık ve hümanizm havarisi kesilen ve 
barbarlık konusunda üzerine toz kondurmayan bazı 
toplumlar için seferberdir. 

Artık, sömürge ulusları üzerinde jenosit, toplu kı
yımlar, angarya ve izleri çok ilerilerde bile giderile
meyecek bir biçimde ekonomik, sosyal, kültürel ve 
ahlâkî dejenerasyon âdeta kaçınılmaz bir yazgı hali
ni almıştır. 

Yirminci Yüzyılın ilk çeyreğinden sonra ortaya 
çıkan koşullar ve değer yargıları klasik sömürgeciliği 
biçimsel haliyle tarihe gömmüştür; ama ya sömürge
ciliğin ruhunu?.. 

Şimdilerde, yeni sömürgecilik söz konusudur ve 
de yeni kölelik... Ucuz işgücü gereksinimi, geçmiş
tekinden farkı, bileklerine demir zincirler vurulma
mış çağdaş köleler, derisinin rengi olmasa bile, bah
tı siyahiler aramaktadır. 

Şimdilerde, yeni sömürgecilik söz konusudur ve 
de yeni gereksinimler. 

Şimdilerde, artan sınaî üretim için, koşulları is-
tendiğince belirlenecek yeni pazarlara gereksinim 
vardır. 

Şimdilerde, endüstriyel çevre kirliliğinin defedile-
ceği topraklara gereksinim vardır. 

Şimdilerde, artan beslenme zorunlarını gidermek 
için, üzerinde doğal yapısının üretkenliğinin bozul
ması pahasına dahi olsa, ileri teknolojinin maksimum 
ürün için uygulanacağı tarım topraklarına gereksinim 
vardır. 

Şimdilerde, cepleri petro - dolar dolu şeyhlerin, 
türedi hovardaların hurilere gark olup, yalellim çe
keceği zevki safa âlemlerine gereksinim vardır. (SHP 
ve MDP sıralarından alkışlar) 

Şimdilerde, yeni sömürgecilik söz konusudur ve 
de yeni yöntemler. 

Şimdilerde, sömürge idaresi için genel vali, asker, 
silah, araç, gereç ve malî yük gerektirmeyen yeni 
yöntemler söz konusudur. 
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Şimdilerde, Profesör Altuğ'un veciz anlatımıyla, 
bayraksız sömürgeler söz konusudur ve de şimdiler
de bizde ve de şimdilerde bizim için... Ve de öte yan
da «Verme dünyaları alsan da bu cennet vatanı» 
diyen mısra, İstiklal Marşımızda, ve de binlerce ke
fensiz yatan aziz şehit mübarek topraklarında... Hey 
gidi hey... (SHP ve MDP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

Saym milletvekilleri, arz etmeye çalıştığım neden
lerledir ki, ülke topraklarının yabancılara mülkiyet 
edinme hakkının tanınması, hele hele bunun miktar 
sınırlaması, kullanım konusu sınırlaması olmaksızın 
yapılması, son derece vahim bir davranıştır. 

Verdiğimiz değişiklik önergesiyle, sakıncaları 
mümkün olduğu kadar aza indirmek çabası içerisin
de bulunduk. 

Takdir yüce Meclisin; ama tarih, tutanakların ola
caktır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (SHP ve 
MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Bozkurt. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir, 
Diğer önergeyi okutuyorum: 
1 inci maddesindeki birinci paragrafın son cüm

lesinin : 
«Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakanlar Ku

rulunca bir tüzük ile tespit edilir.» 
Çanakkale Milletvekili Onural Şeref Bozkurt ve 

arkadaşları. 
BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Komisyon ve hükümet önergeye ka
tılmıyorlar. 

Sayın Arıkan, önergenizi açıklamak üzere, buyu
run efendim. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sayın 
Başkan, değerli milletvekilleri; 3029 sayılı Yasanın, 
Anayasanın 7 nci maddesine aykırı olduğu konusun
da Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçesinden iki 
cümleyi okumakla sözlerime başlıyorum. Gerekçede; 
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«Yabancıların alacağı arazinin azamî miktarı, emlâ
kin adedi, alınma amaçları, Bakanlar Kuruluna ve
rilen yetkinin devmı süresi, satın alınacak arazi ya 
da emlâkin yeri, satın almanın koşulları, devir ve fe
rağda uygulanacak ilkeler hep yasa ile düzenlenmesi 
gereken hususlardandır. Bütün bu yönlerde yasama 
organının serinkanlı ve objektif değerlendirmesine ge
reksinim vardır. 

3029 sayılı Yasa ile uygulamaya ilişkin esasların 
tespiti yönünden yürütmeye verilen yetkinin genişliği 
ve belirsizliği apaçık ortadadır. Yasada esasla alakalı 
birçok yönler düzenlenmemiştir. Bu durum açıkça 
bir yetki devridir ve Anayasanın Yasama yetkisi, 
Türk milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisinin
dir. Bu yetki devredilemez biçimindeki 7 nci mad
desine aykırıdır» denmektedir. 

Sayın milletvekilleri, ilk yasa için el kaldırdığı
mızda mazur görülebiliriz; ancak, Anayasa Mahke
mesinin ret kararından sonra getirilen bu yasa tasa
rısına «evet» dememiz mazur görülemez. Ülkenin ve 
dünyanın içinde bulunduğu şartları çok iyi değerlen
dirmemiz gerekir, israil tarafından Tunus'a gönderi
len füzeleri unutmayalım. Trakya'da yabancılara ki
ralanan Türkgeldi ve Sarımsaklı çiftliklerini veya ki
ralanabilecek, satılabilecek diğer çiftlikleri, yarın şu 
veya bu nedenle füzelere hedef olmaktan korumamız 
gerekir. 

Politikada, hataları ifade etmek, hataları işlemek
ten daha büyük suç olarak kabul edilir hale gelmiş
tir. De Gaulle bir devlet için şunları söylemiş : «işe 
şapkanızı vermekle başlarsınız, ceketinizi isterler; ce
ketinizi verirsiniz, gömleğinizi isterler; gözleğinizi ve
rirsiniz, derinizi isterler; derinizi verirsiniz, ruhunuzu 
isterler.» 

Sözlerime, istiklal Marşımızdan bir bölümle son 
verirken, diyorum ki, meseleyi sadece ekonomik 
amaçlara göre değil, çok yönlü olarak değerlendire
lim ve öyle karar verelim. 

«Bastığın yerleri toprak diyerek geçme, tanı 
Düşün, altındaki binlerce kefensiz yatâm 
Sen şehit oğlusun, incitme, yazıktır atanı 
Verme, dünyaları alsan da bu cennet vatanı» 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
Yüce Meclise saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Arıkan. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. 

41 — 



T. B. M. M. B : 95 22 . 4 . 1986 O : 1 

Bir başka önerge vardır, okutup işleme koyaca
ğım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 427 sıra sayılı Kanun Tasarı

sının 1 inci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Alâeddin Kısakürek 
Kahramanmaraş 

Ferruh Iltıeır 
İstanbul 

Ayçan Çakıroğulları 
Denizli 

Atilla Sın 
Muş 

Orhan Ergüder 
İstanbul 

«Ancak, millî menfaatler ve/veya millî ekonomi
ye faydalı görüldüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; han
gi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki ger
çek kişilerin mütekabiliyet şartından istisna edilece
ğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve esas
lar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Gerekçe : 
Fıkra metninden «tüzelkişiler» çıkarılmıştır. 
BAŞKAN — önergeye komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet? 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden söz almak is
teyen?.. Yok. 

önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, madde üzerinde görüşmeler 
tamamlanmıştır. 

1 inci maddenin açık oya sunulmasına dair bir 
önerge vardır; okutup, önergedeki imza sahiplerini 
arayacağım : 

Yüce Başkanlığa 
Görüşmekte olduğumuz 427 sıra sayılı Yasa tas

lağının 1 inci maddesinin oylanmasını, açık oylama, 
ad okumak suretiyle oylanmasını arz ve teklif ederiz. 

Edip Özgenç 
İçel 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Yılmaz Demir 
Bilecik 

H. Avni Sağesen 
Ordu 

Kâzım İpek 
Amasya 

Halil İbrahim Şahin 
Denizflî 

Ömer Necati Cengiz 
İstanbul 

Hüseyin Avni Güler 
İstanbul 

Erol Ağagil 
Kırklareli 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Tülay Öney 
istanbul 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

ibrahim Taşdemir 
Ağrı 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Muhteşem Vasıf Yücel 
Zonguldak 

BAŞKAN — Sayın Edip Özgenç?.. Yok. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Tekabbül 

ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Sayın Sağesen, sizin, önergede ismi

niz var. 
SALİM EREL (Konya) — Ben tekabbül ediyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Salim Erel, tekabbül ediyor

lar. 
Sayın Sağesen Burada. 
Sayın Turhangil?.. Burada. 
Sayın İpek?.. Burada. 
Sayın Yılmaz Demir?.. Yok. 
DURCAN EMIRBAYER (izmir) — Tekabbül 

ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Durcan Emirbayer tekabbül 
ediyorlar. 

Sayın Halil İbrahim Şahin?.. Burada. 
Sayın Cengiz?.. Burada. 
Sayın Üçok?.. Yoklar. 
NERİMAN ELGİN (Ankara) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Elgin tekabbül ediyorlar. 
Sayın Güler .. Burada. 
Sayın Sevinç?.. Yoklar. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Tekabbül edi

yorum. 

BAŞKAN — Sayın Oktay tekabbül ediyorlar. 
Sayın Ağagil?.. Yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tekab

bül ediyorum. 
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu tekabbül edi

yorlar. 
Sayın Bahçeci?.. Yok. 
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SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Tekabbül ediyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Alcan tekabbül ediyorlar. 
Sayın Özbek?.. Burada. 
Sayın Taşdemir?.. Yok. 
OSMAN ESGIN TİPt (Aydın) — Tekabbül edi

yorum. 
BAŞKAN — Sayın Osman Esgin Tipi tekabbül 

ediyorlar. 
Sayın Vardal?.. Burada. 
Sayın Kuşhân .. Burada. 
Sayın öney?.. Yok; ancak, yeterli imza vardır. 
Sayın milletvekilleri, açık oylamanın şekli hak

kında Genel Kurulun kararını alacağım. Açık oyla
manın, adı okunan sayın milletvekillerinin kürsüye 
konacak oy kupasına oy pusulasını atması suretiyle 
yapılmasını oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Niye isim oku
narak Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, açık oylama is
temi yüksek malumlarınız olduğu gibi, 15 sayın üye
nin istemine bağlıdır. Ancak, açık oylamanın biçimi
ni İçtüzüğümüze göre Genel Kurul tespit eder; onun 
tespitine geçiyoruz. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Birisi 
çıkıyor yanlış bir iş yapıyor; burada mı, değil mi belli 
de değil, kopartıyor kâğıdı kutuya atıyor... Bunları 
önlemek için biz bu önergeyi verdik. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, önergenizde de «Açık 
oylamanın ad okunması suretiyle yapılması» demişsi-' 
niz. Ancak, bildiğiniz gibi, açık oylama iki biçimde 
oluyor. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Burada
ki amaç budur Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, lütfen dinleyin : Oy
lama iki biçimde oluyor; biri, adı okunan sayın üye
nin yerinden, «Kabul» veya, «Ret» şeklinde oyunun 
rengini belirtmesi; diğeri ise, adı okunan sayın üye
nin kürsüye konacak kupalara oy pusulasını atması 
suretiyle yapılandır. 

Sayın milletvekilleri, bir yanlışlık olmasın; açık 
oylamanın biçimini tespit yönünden, sırasına göre tek
rar oyluyorum. Açık oylamanın, adı okunan sayın 
milletvekilinin kürsüye konacak oy kupasına oy pu-
sulasım atması suretiyle yapılmasını oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, ni
ye ötekisini oya sunmuyorsunuz? 
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BAŞKAN — Sayın Vardal, İçtüzükteki yazılış 
sırasına göre oylamaya koyuyorum. . 

Anlaşıldı mı sayın milletvekilleri? («Anlaşıldı» ses
leri) 

Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmemiştir. 
Diğer şekli oylarınıza sunuyorum. Açık oylama

nın, adı okunan sayın milletvekilinin ayağa kalkarak, 
«kabul», «ret» veya «çekimser» şeklinde oyunu be
lirtmesi suretiyle yapılmasını oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilme
miştir. 

Şimdi, üçüncü oylama şekli vardır, onu yapma
mız zorunludur; açık oylama, oy kupaları sıralar ara
sında dolaştırılmak suretiyle yapılacaktır. 

Şimdi, o biçimiyle açık oylama... 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, bir sual sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Sağesen. 
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Vermiş 

olduğumuz önergede «ad okunarak» diyoruz. Oy ku
paları sıralar arasında dolaştırılma, ad ne zaman oku
nacak? 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, bildiğiniz gibi İçtü
zük, «Oylama biçimini Genel Kurul saptar» diyor. 
Biraz evvel de oyladığım gibi, iki şekilde ad okunma 
var. 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — 1 oy ye
rine 5 oy atarlarsa ne olacak Biz de yapacağız. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Kupalar sıralar arasında dolaştırılacaktır. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

eğer bu şekilde oylama yapılacaksa, biz talebimizden 
vazgeçeriz efendim. Yani önergeyi, oy kupaları sıra
lar arasında dolaştırılarak formalite yerine getirilsin, 
diye vermedik; rücu ederiz efendim. Oylama el kal
dırılarak yapılsın. 

BAŞKAN — Sayın Tutum, malumlarınız olduğu 
gibi, oylama biçimi Genel Kurula ait. Kabul edil
meyince, bu zorunlu halidir; Başkanlık oylama iste
mini bu şekliyle yapmak zorundadır. Ancak, öner
gede imzası olan bütün arkadaşlarım ya da belli sa
yıdaki arkadaşlar bu isteklerinden vazgeçiyorlarsa, 
işaret oyuna dönüştürebiliriz Sayın Tutum. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Tamam, 
tamam, oylandı; nasıl olur? 

BAŞKAN — Evet, oylamaya geçtik, devam edi
yoruz. 
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Sayın milletvekilleri, 1 inci madde, kabul edilen 
önergedeki değişik biçimiyle oylarınıza sunulmakta
dır. 

Kupaların sıralar arasında dolaştırılması biçimiyle 
açık oylamaya geçiyoruz. 

(Oylar toplandı) 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayan sayın üye?.. 
Yok. 

Oylama işlemi tamamlanmıştır. 
YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 

Oyumu kullanabilir miyim Sayın Başkan? 

BAŞKAN — Oylama işlemi tamamlanmıştır, ilan 
ettim Genel Kurula. 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Burada konuşuyorduk canım... 

BAŞKAN — ilan ettim; «Oylama işlemi tamam
lanmıştır» diye iki defa duyurdum Genel Kurula. 

YUSUF ZtYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Ne var bunu almakta, bir şey mi var? 

BAŞKAN — Tasnife geçeceğimizi de bildirdim; 
mümkün değil usule göre. 

YUSUF ZİYA KAZANCIOĞLU (Trabzon) — 
Hiç olmazsa, zapta geçsin burada olduğumuz. 

BAŞKAN — 2 inci madde de oylanacak, bir de tü
mü oylanacak Sayın Kazancıoğlu, oyunuzu o zaman 
kullanırsınız. 

(Oyların ayrımı yapıldı) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 1 inci madde 
üzerindeki açık oylama sonuçlanmıştır. Oylamaya 296 
sayın milletvekili katılmış; 167 kabul, 128 ret, 1 çekim
ser oy kullanılmıştır. Böylece 1 inci madde, önerge
de kabul edilen değişik biçimiyle kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci 

madesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir. 
«Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomi

ye faydalı gördüğü hallerde, Bakanlar Kurulu; hangi 
ülkeler ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki gerçek ve 
tüzelkişilerin bu maddedeki kısıtlamalardan istisna 
edileceğine karar verebilir. Bu hususlarla ilgili usul ve 
esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. 

Ayrıca, bu alım - satımlarda satış bedelinin % 
25'ini geçmeyecek miktarda Toplu Konut Fonuna 
alınacak fon nispetini ve uygulamaya ait esasları tes
pite Bakanlar Kurulu yetkilidir.» 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bizdeki kayıt
lara göre, madde üzerinde söz almak isteyenlerin sı
rası şu şekildedir: 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Turan Bayezit, Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu 
adına Sayın Faik Tarımcıoğlu. 

Şahısları adına: Sayın Nuri Korkmaz, Sayın Sey-
fi Oktay, Sayın Nuri Üzel. 

HİLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, ben de şahsım adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, sizi de, şahısları 
adına söz alanların 4 üncü sırasına kaydediyorum. 

Şimdi, 2 nci madde üzerinde ilk söz, Sosyaldemok
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Turan Bayezit'in-
dir; buyurun Sayın Bayezit. 

SHP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 
(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; yüce heyete Sosyaldemokrat Halkçı Parti Gru
bunun ve şahsımın saygılarını sunuyorum. 

Mutlaka kanunlaşması gereken bir tasarının görüş
mesini yapıyoruz. Evet, bu tasarı mutlaka kanunla
şacaktır. Kanunlaşması hükümet açısından, iktidar açı
sından zorunludur, hatta zorunluğun da ötesinde bir 
mecburiyettir. Herne kadar sayın bakan, bir evvelki 
birleşimde bir soruya verdikleri cevapta, Sayın Baş
bakanın, Suudi Arabistan ve Kuveyt'teki beyanatını 
kastediyorlar ise de, oradaki beyanat; «Ben bu işe ka
rar verdim; Meclis karar alsa da, almasa da, bu kanun 
nasıl olsa çıkacak» filan gibi bir hava içinde verilmiş 
bir beyanat değildir. 

ÎLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Bayezit, sap
tırıyorsun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Benim Baş

bakanımın kanunlara saygısı müsellemdir. Yalnız, 
orada kullandığı üslup, belki iktidar üslubudur, demiş 
olsalar da, yapılacak iş; Suudi Kralının, Kuveyt Şey
hinin, bilmem nerenin prensinin isteklerini .gerçekleş
tirmek; yani siyasal bir müstehcene, bu siyasal mu-
zira millî irade poşetini giydirmekten ibarettir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarı ne ge
tirmektedir, iptal edilen yasa ile farkı nedir? Önce 
«ve/veya» üslubuna temas etmek istiyorum. Sanıyo
rum ki, hükümet, bir edebiyatçı danışman tutmuş ol
sa gerek, tik defa Türk hukuk ve yasama literatürüne 
«ve/veya» deyimi giriyor. Bu, edebiyatta kullanılır; 
ama hiçbir zaman bir yasada rastlanılmamıştır. Allah 
rahmet etsin, rahmetle anıyorum, mülkiyedeki Arse-
bük Hocamız, bu iki- kelimenin yersiz kullanılışı ne
deniyle talebeleri sınıfta bırakırdı; Sayın Adalet Ba
kanı bunu nasıl imzaladı, bilmiyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, buradaki «ve» bağlacı fu-
zulidir, «veya» hepsini halledecektir. 
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Maddenin iptal edilen yasayla mukayesesinde 
önemli konu tüzelkişilerdir. Ancak, verilen bir öner
geyle bu kaldırıldı ve yine tahmin ediyoruz ki, «tarım 
arazileri» de, verilecek bir önerge ile kaldırılacak ve 
bütün bu önergelerin kabulü, benim konuşmamın so
nunda ileri süreceğim bir iddiayı teyit etmiş olacaktır. 

Bu iki yasa arasındaki önemli farklardan bir tane
si, döviz ile satışın, iptal edilen eski yasada şart ol
masına rağmen, burada döviz ile satışın kaldırılmış 
olmasıdır. Yine bu yasanın gerekçesinde, Toplu Ko
nut Fonunun bir ana unsur olarak değil, bir tali un* 
sur olarak ele alınmış bulunmasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, gerek gerekçede, gerek
se kürsüden yapılan savunmalarda, yürürlükteki bazı 
yasalar emsal olarak gösterildi, örneğin dendi ki; «Tu
rizm Sanayiini Teşvik Kanununda da bu vardır, Pet
rol Kanununda da bu vardır...» 

Turizm Sanayiini Teşvik Kanunu 1982 tarihli bir 
kanundur; bize göre Anayasaya aykırı bir yasadır, 
mesnet olarak alınamaz; ama Petrol.Kanununa bak
tığınızda, Petrol Kanununda bir de millî menfaat ne
deniyle kısıtlama vardır, onu dile getirmiyorlar. Pet
rol Kanununun bir hükmü, millî menfaat nedeniyle 
ecnebi devletlerin veya ecnebi devletlerle ilişkisi bulu
nan tüzelkişilerin mülk edinmelerine mâni bir esas 
getirmektedir. 

Bütün bunlar, iki yasa arasındaki teknik farklılık
tır ve sadece değinmekle yetineceğim hususlardır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının ge
rekçesinin ve savunmaların değerlendirilmesinde or
taya ilginç kesitler çıkmaktadır. Bir yândan millî men
faatlere, millî ekonomiye faydalı olmak esası ön pla
na getiriliyor - ancak dikkatinizi çekerim, bu tasarı 
hazırlanırken Anayasa Mahkemesinin iptal gerekçe-
sindeki «millî menfaat» kelimeleri buraya aktarılmış
tır; o çoğunluk oyu paralelinde bir işlem yapılabilmiş 
olmak için - bir yandan millî menfaatlere ve millî eko
nomiye faydalı olmak esası ön plana getiriliyor, ikin
ci vatan. edebiyatı yapılıyor ve hatta millî menfaat 
icap ettirirse, Anayasanın dahi değiştirilebileceği söy
leniyor; yani iş, bu kadar önemseniyor, bu kadar 
önemli olduğu vurgulanıyor; diğer yandan ise, bazı 
gerçekler akla şu soruları getiriyor: Bu kadar önemli 
ve ağırlıklı bir konu, hükümet programında niçin yer 
almamıştır? 

RECEP KAYA (Bilecik) — Vardır. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Programı
nızı okuyun; yoktur. 
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Millî menfaat ve millî ekonomi açısından bu kadar 
önemli olan bir tasarı, niçin yasanın, Anayasa Mahke
mesince iptalinin hemen arkasından değil de, aradan 
sekiz aydan fazla bir zaman geçtikten ve - tesadüfen 
de olsa - Sayın Başbakanın Suudi Arabistan ve Ku
veyt'e yaptığı programsız ziyaretten sonra gündeme ge
tirilmiştir? 

Yasanın yürürlükte kaldığı 14 aylık süre içinde 
200 yataklı bir turistik tesisin kapsayacağı yer kadar 
arazi satışı yapıldığına göre, hükümetin, millî menfaat 
ve millî ekonomiye fayda kavramına yaklaşımı, nicelik 
bakımından değil de, acaba nitelik yönünden midir? 

Bunlar, sayın bakanın dün bir arkadaşımızın so
rusuna cevap verirken kullandıkları deyimle, neşe ver
mek için değil, yüce heyeti düşünmeye sevk etmek 
için sorulan suallerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu bölümü ka
patmadan önce. ikinci vatan edebiyatı yapılırken, so
rumlu kişilerin bu kürsüdeki değerlendirmelerine de
ğinmek istiyorum. 

Sayın ANAP grup sözcüsü - tutanaklardan okuyo
rum - aynen: «Biz, yabancılara, özellikle Yunanlıla
ra duyduğumuz husumetin etkisi ile bunları yurt dı
şına çıkardık» demiştir. 

Sayın bakan ise, bu beyanın siyasal ağırlığını kav
rayarak, yumuşatmaya çalışmış, «1964 yılında Rum
ların Yunanistan'a gitmesi eğer olmamış olsaydı, bu
gün Yunanistan'ın bize karşı tutumu böyle olmazdı; 
biz hükümet olarak bu görüşü kabul ediyoruz» de
mişlerdir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu beyanlar, Türk - Yu
nan anlaşmazlığındaki ve özellikle Kıbrıs konusun
daki Türk tezinin haklılığını tartışabilecek bir orta
ma getirecek yorumlardır. Muhakkak ki, ne sayın 
grup sözcüsünün, ne de sayın bakanın söylemek iste
dikleri bu değildir. 

Bu konu, kendi içinde çelişkilidir. Deniyor ki, 
«Eğer yabancıların toprağı olursa, o yabancıların dev
leti, o yabancıların kamuoyu bizim yanımızda olur.» 
Bunun aksi de vardır. Eğer yabancıların ve örneğin 
çokuluslu şirketlerin Türkiye'de toprakları olursa, 
çokuluslu şirketleri koruyan devletler, o şirketlerin 
menfaati için Türkiye'yi devamlı tehdit altında tu
tabileceklerdir. Bunun gerçekleşmesi daha mümkün
dür. Suudi leventlerinin yalınkılıç, «Allah Allah» eda
ları altında bizi koruyacağını düşünmek yerine, Tür
kiye'de toprak edinmiş olan yabancıların menfaatle
rini bizim menfaatlerimizden önce koruyacaklarını 
düşünmek gereklidir kanısındayım. Bu itibarla, bu 
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çelişkiyi Genel Kurulun gözden uzak tutmaması ge
rekecektir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; tasarının ge
rekçesinde her nedense 3029 sayılı Yasanın Anayasa 
Mahkemesince iptal edildiğine değinilmemektedir. Bu 
nedenle, Plan ve Bütçe Komisyonunun raporundaki 
«Anayasanın iptal gerekçesi - ki, zannediyorum «Ana
yasa Mahkemesinin» denmek isteniyor; tabir, «Ana
yasanın iptal gerekçesi» diye geçmektedir - dikkate 
alınarak hazırlanan yeni tasarı «ibaresinin kaynağını 
bulmak mümkün olmamaktadır. Ancak, görüşmeler 
sırasında sayın bakanın ve ANAP Grubu sayın söz
cüsünün açıklamaları, Anayasa Mahkemesi kararın
daki azınlık oyunun dayandığı gerekçenin esas alın
dığını belirlemiştir. Sayın Bakan «4'e 7 mütereddit 
şekilde alınmış - zabıtlara aynen böyle geçmiştir -
ve saygılı olduğumuz kararda değişiklik olabilir» şek
lindeki beyanlarıyla işi baht ve talihe bırakmışlardır. 
4'e 7 oylamayla alınan bir kararın, mütereddit bir 
şekilde alınan karar olduğunu da anlamak mümkün 
değildir. Hükümet bu girişimiyle, tashihi karara baş
vurduğunda müvekkiline oy hesabı yapan kasaba 
avukatı durumuna düşmüştür. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Hakaret edi
yorsun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ana
yasanın 152 nci maddesinden hareket edildiğinde, 
kural olarak, çoğunluk oyunun 10 yıllık süre içinde 
değişmeyeceği düşünülürse; yani Anayasanın bunu 
böyle kabul, ettiği düşünülürse, hükümet bu süreyi 
8 aya indirmiş olmaktadır. Bu da, iş bitiriciliğin Ana
yasa hukukumuza ve tatbikatına bir yansımasıdır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; konu, Anaya
sal kurumların yeri, ilişkileri ve karşılıklı dengeleri 
açısından büyük önem taşımaktadır. Bu konu, pa
zardan domates satın almak veya araziyi sırtlayıp 
götürmek gibi, kahve politikası yaklaşımlarıyla hafife 
alınabilecek nitelikte değildir. Hükümet bu tasarıyı 
sevketmekle, rejim açısından tehlikeli bir adım at
mıştır. Çoğunluk oyunun küçümsenmesi, kararın mü
tereddit bir şekilde alınmış olarak nitelendirilmesi ve 
hepsinden önemli olarak, sayın bakanın bir laf at
maya karşı verdikleri, «Anayasa Mahkemesi ile bir 
muvazaa yaptığımız iddiasında mısınız?..» şeklindeki 
cevabı, bu adımı pekiştirmiştir. Bu adım, Anayasa 
Mahkemesinin verebileceği değişik bir kararı tartı
şılabilir ve kuşkuyla karşılanabilir hale getirmiştir. 
Hükümetin, bu olumsuz ve zedeleyici girişimine rağ
men, Sosyaldemokrat Halkçı Parti, bu kuşkunun ger-
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ı çekleşmesine izin verilmeyeceği inancını muhafaza 
I edecektir. 
I Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu tasarıya • 
I karşı Sayın Cumhurbaşkanımızın takınacakları tavır 
I Önem ve ağırlık kazanmıştır. Sayın Cumhurbaşkanı-
I mız, Anayasanın içten ve kararlı savunucusudur. Ana-
I yasayı savunmak, sadece tanıdığı hak ve özgürlük-
I teri, bunlara getirilen kısıtlamaları ve yasaklamaları 
I savunmak değildir. Anayasal kurumların, Anayasa 
I çizgisindeki işlevlerini her türlü zorlamadan saklı tut-
I mak, Anayasayı savunmanın doğal bir sonucudur. 

I Sayın milletvekilleri, hükümetin gerçek niyeti 
I nedir? îptal edilen metinle tasarı arasında bir fark 
I değil, ayniyet mevcut olduğuna ve özellikle 2 nci mad-
I de kural ve istisna açısından birbirinin aynı olduğu-
I na göre, hükümetin niyeti nedir? «Mütekabiliyeti esas 
I olarak aldık, istisnaların tayinini Bakanlar Kurulu 
I takdirine bıraktık istisna kaideyi bozmaz» şeklindeki 
I savunmanın yasal açıdan bir değeri yoktur. 

KADİR NARİN (Diyarbakır) — Sayın Başkan, 
I hatip biraz ara versin de konuşmalarını bitirsinler. 

I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen yerleri-
I nize oturun. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — İstisnayı 
I kanunla getirdiğiniz, kanunda gösterdiğiniz takdirde 
I kuralı bozmamış olursunuz; ancak, Bakanlar Ku-
I ruluna tanınan istisnayı belirlemek yetkisi ise, istis-
I nanın kendisi değil, yasama fonksiyonunun devridir. 

I O halde, hükümetin gerçek amacı nedir? Ki, ve-
I rilen iki önergenin kabulü, tüzelkişiliğin kaldırılması 
I ve tarım arazilerinin - tahmin ediyorum önerge var-
I dır - çıkarılması, gerçek amaç hakkındaki kuşkumu-
I zu teyit etmektedir. 
I Hükümet, bu yasanın da Anayasa Mahkemesin-
I ce iptal edileceğini bilmektedir; ancak bu tarihe ka-
I dar geçecek süre - ki, bir «makul süre» deyimi or-
I taya atıldı - hükümet açısından yeterlidir. Bu süre içe-
I risinde, hükümetin millî menfaat ölçüsüne göre, ya-
I sanın hedeflediği kişiler için kazanılmış haklar tesis 
I edilebilecektir; ancak Sosyaldemokrat Halkçı Parti' 
I nin millî menfaat anlayışı ve millî menfaat anlayı-
I sına yaklaşımı değişik olduğundan, bu yasaya karşı 
I Anayasa Mahkemesine başvurulacak ve 1988 yılın-
I daki iktidarında işlemler gerçek millî menfaat düze-
I yine oturtulacaktır. 

I Yüce heyetü saygılarımı sunarım. (SHP sıraların-
I dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
I İLHAN AŞKIN (Bursa) — Hayal bu, hayal... 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın 

Faik Tarımcıoğlu; buyurun. 
MDP GRUBU ADINA FAİK TARIMCIOĞLU 

(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; geçen 
birleşimde sayın bakan, o kendine has, çok güzel ve 
nazik üslubuyla toprak satışlarıyla ilgili dış dünya
dan bazı misaller verdiler. Ben de misaller vereceğim. 
Komşumuz Yunanistan'a şöyle bir göz atalım : Yu
nanistan'da deniz kıyılarında, ve askerî stratejik böl
gelerde, her Yunan vatandaşına değil, ancak ve an
cak Elen ırkından olmak kaydıyla arazi satışı yapı
lır; Yunanistan'da böyle. 

ingiltere'de - belki sürçülisan oldu veya ben yan
lış anladım, sonradan tashih ettiler, bunu gördüm -
katiyyen mülkiyet satışları yok, mülkiyet devri yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Var, 
var... 

ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Var, var... 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır 

efendim, 51 veya 99 sene kullanma hakkı devri var, 
satış yok. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Var 
beyefendi, var. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Libera
lizmin ve dünya sermayesinin odak noktası olan is
viçre'de arazi alım satımı yok. 

ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Var, var. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Yok efen

dim. 
ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Var, ben 

aldım. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Zatıâliniz 

aldınız mı efendim? 
ÖMER FERRUH ILTER (istanbul) — Evet. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Tebrik 

ederim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim, 
sayın hatip devam ediniz efendim. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Benim bil
diğim kadarıyla, yapılmış binalarda bakanlar kurulu 
kararıyla kat alma hakkı var; o da, her yıl hangi 
binaların, hangi katların satılacağını tayin ye tespit 
eder. 

Şimdi, gelelim Türkiye'ye : Bu ufak misallerden 
sonra, etrafımızdaki devletlerin yapısını, Türkiye'ye 
bakış açısını biliyoruz. Türkiye'nin coğrafyasını kü
çültmek isteyenleri biliyoruz ve kendi bağırlarında 

terörist yetiştirip Türkiye'yi bölüp parçalamak için 
gönderildiklerini de biliyoruz. 

Bütün bunları daha detaylı olarak zikretmek iste
miyorum; ama benim bir endişem var : Türkiye'nin 
nefes borusu olan İstanbul Boğazı, Harran Ovası, 
Hatay, beni endişeye sevkediyor. Eğer, biraz evvel 
sayın bakanla özel olarak yaptığım görüşmede, «Ta
rım arazisi istisna edilecek, böyle bir madde eklene
cek» denmeseydi, ben biraz daha değişik bir üslupla 
konuşacaktım; fakat bunu memnuniyetle karşılıyo
rum ve bunun behemahal bu kanuna girmesi lazım
dır; ama burada bir üzüntümü de ifade etmek isti
yorum. Demek ki kanunlar, böyle sümme tedarik, ha
zırlıksız önümüze geliyor ve maalesef bir karambolle 
geçiyor. 

Şimdi, bazı tarım arazisinin, daha evvel beledi
yelere verilen imar tadilat yetkisiyle, tarım arazisin
den çıkartılarak satışı mümkün olabilir ve bu bir te
minat olmaz. Bu konuda endişelerim bulunmakta
dır. 

Şimdi, eğer bu kanunun amacı turizme hizmetse, 
gene Yunanistan'ı misal verelim : Yunanistan'da tu
rizm bizden çok daha ileride ve büyük paralar ka
zanmaktadırlar; ama bir tek karış toprak satmadan 
kazanıyorlar bu paraları. Bunu nasıl beceriyorlar 
Bunu sormak lazımdır; bu bir. 

Aynı şekilde, ispanya'yı misal olarak verelim': İs
panya da, tek karış toprak satmadan turizmden bizden 
on kat ileride bulunmaktadır. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — is
panya'da satılmaktadır efendim. Misali de, «Marbel 
500 bin dolar» olayıdır. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekili... 
Efendim, siz lütfen devam ediniz. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 

ben o zaman şu suali sorayım : Suriye'den bir tek 
karış toprak alabilir misiniz? Lütfen bunun cevabını 
istiyorum. (ANAP sıralarından «Orası başka» ses
leri) 

Toprakları böyle üç - beş yabancıya haraç me
zat satmak acaba bir vebal mi, diye bunu sormak 
ihtiyacını hissediyoruz? 

Bu soruların cevabı bulunmazsa, bu kapının ara
lanması tehlikeli şeyleri gündeme getirebilir. Yalnız, 
eğer imtiyazlı yabancılar yaratılacaksa, bu ancak 
şaibe ve leke getirir ve de doğru bir şey değildir. 

Devletler hukukunun en önemli unsurlarından biri
si, en ziyade müsaadeye mazhar devlet statüsüdür. Bu, 
devletler umumî hukukunun güzel bir bölümüdür. 
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Şimdi biz bu kanun tasarısı ile en ziyade müsaadeye 
mazhar devlet değil de, en ziyade müsaadeye mazhar 
şahıslar yaratıyoruz. Bu konuya dikkatinizi çekmek 
istiyorum. 

Son olarak şunu söylemek istiyorum : Anayasa 
Mahkemesinin iptali ile beraber getirilen bu kanun 
tasarısı, bir nevi hile-i şer'iyedir. 

Arz ederim. (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcı^ 
oğlu. 

Şahsı adına Sayın Nuri Korkmaz; buyurun efen
dim. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, 
değerli .milletvekilleri; yüce Meclis, ulusal egemenli
ğimizin elde edilişinin 66 ncı yılının arifesinde, ege
menliğimizin temel dayanağı olan Türk topraklarının 
yabancı ülkelere satışı gibi hazin, hazin olduğu ka
dar da hüzün verici bir tablo ile karşı karşıyadır. 

Bu kanun tasarısının, 3029 sayılı beyaz ambalaj 
içerisinde sunulan; fakat Türkiye'de denizin bitme
diğini gösteren Anayasa Mahkemesince reddedildik
ten sonra, hükümet iflas eden ekonomisindeki açık
ları kapatabilmek ve kısa vadeli dış borçlarını öde
yebilmek amacıyla vatan topraklarını satacak kadar 
acz içerisine düşmüştür. (SHP, MDP ve bağımsızlar 
sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, bu kanun tasarısının Meclisin 
gündemine alınması büyük hatadır. Sayın Meclis Baş
kanı, görevini bilmemektedir, yasaları ve Anayasayı 
çiğnemektedir. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra 
kapaklarına vurmalar.) 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Nasıl konuşuyor Sayın Başkan?.. 

BAŞKAN - - Sayın Korkmaz, İçtüzüğe ve yasa
lara göre gündeme alınmıştır; bilmemek gibi bir du
rum yoktur; düzeltirim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Millî 
Hâkimiyet Bayramı başladı. 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, «Meclis Başkanı 
görevini bilmemektedir» gibi bir deyim kullandınız, 
onu lütfen düzeltiniz. 

Yasalara göre yüce Genel Kurula sunulmuştur. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 

bu sözümü bilerek söyledim. (ANAP sıralarından 
«Olmadı» sesleri) 

Müsaade buyurun efendim, arz edeceğim. Biz, 
«Başlangıç» hükümlerinin altıncı fıkrasında «Kuvvet
ler ayrımı» prensibinin yer aldığı bir Anayasayla meş-
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buyuz. Üstelik Anayasanın 3 üncü maddesinde, «Türk 
Devleti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür» 
diye açık şekilde hüküm vardır ve bu maddenin de
ğiştirilmesi söz konusu değildir. 

Sayın Meclis Başkanı nasıl olur da, böylesine kuv
vetler ayrılığı prensibinde, birbirine faikiyeti olma
yan, sadece medenî işbölümü için birbirlerinin sını
rına tecavüz etmeyen yüce mahkemenin kararını, de
ğişik bir ambalaj içerisinde bu yüce Meclisin günde
mine aldırır?... Bunun için söyledim. (ANAP sırala
rından «Sözünü geri alsın» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, bu söyledikleriniz 
de anlaşılmıştır; ancak, Meclis Başkanlığı, yüce Mec
lise sunulan bir kanun tasarısını ya da teklifini ken
di usulüne, Anayasa .ve içtüzüğe göre yüce Meclise 
sunmuştur. 

Anayasa Mahkemesinin kararı da olur, yüce Mec
lisin kararı da olur. Bunlar, hukuk devletinin belli 
prosedürleridir ve bunlar uygulanmıştır. Lütfen, Mec
lis Başkanlığı hakkındaki, bilerek ya da bilmeyerek 
alınmıştır, sözünüzü düzeltmenizi tekrar rica ediyo
rum. 

Konu hakkındaki görüşleriniz anlaşılmıştır; an
cak, bu konuyu böylece düzeltmenizi tekrar rica edi
yorum. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başka
nım, bunu anlatmaktaki muradım şudur : Böyle bir 
tasarı Meclisin gündemine alınmamalıydı. 

BAŞKAN — O dileğinizdi. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Evet efendim, 

bunu söylüyoruz; hata yapılmıştır, görevini ihmal et
miştir, görevini bir yerde kötüye kullanmıştır, Ana
yasanın açık hükmünü ihlal etmiştir, diyoruz. 

Efendim, bu Meclisin kürsüsünde söyleyemeyece
ğimiz, eleştirenieyeceğimiz bir şey var mıdır./ 

BAŞKAN — Yoktur Sayın Korkmaz; ancak... 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Efendim, niye 

iddia ediyoruz o zaman?.. 
BAŞKAN — Sayın Korkmaz, bir dakikanızı rica 

ediyorum. 
NURİ KORKMAZ (Devamla) — Buyurun efen

dim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bu vesileyle 

şunu açıklamak istiyorum : Yüce Meclisin sayın 
milletvekillerinin bu kürsüden açıklayamayacakları 
hiçbir konu yoktur; dokunulmazlıkları vardır. Ancak, 
bir tek konu vardır; şahsiyetle uğraşmak, içtüzük dı
şına çıkmak ve çalışma düzenini bozmak yasaktır. 
Yine bu, kendi tüzüğümüzle kendi kendimize koydu-
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ğumuz yasaktır; böyle anlamıştım Sayın Korkmaz. 
Sayın Meclis Başkanı kendi takdir yetkilerini kullan
mış, bu konuyu şahsiyet olarak anlamış ve almıştım; 
bunun için sözünüzü kesmiştim. 

Sayın milletvekilleri, söz kesmek Meclis Başkanı
nın sadece bu konularda hakkıdır; bunun için kes
miştim. Yoksa yüce Mecliste sizin konuşmanızı kes
mek amacım yoktu. Bu konuda yine Sayın Meclis 
Başkanı hakkında belirttiğiniz, «Bilerek hata yapmış
tır ya da yanlıştır» sözlerinizi düzeltmenizi rica edi
yorum; İçtüzüğe göre bunu istiyorum. Görüşlerinizi 
sundunuz; ancak o konudaki; şahsiyet bölümünü dü
zeltmenizi tekrar rica ediyorum. 

Buyurun Sayın Korkmaz. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Sayın Meclis Başkanının nasıl 
hareket edeceği, Meclis İçtüzüğünün 14 üncü mad
desinde yazılmıştır. Meclisin gündemini, Anayasa, 
İçtüzük ve yasalar geneğlince tanzim etmek Meclis 
Başkanının görevidir. Ben bir milletvekilli olarak, 
Anayasa ıMahkemesü kararlarını 'beyaz ambalajdan 
yeşil ambalaja sokarak Meclisin gündemine aldıran 
bir Meclis Başkanı iiçin, Anayasayı aynen uyguluyor 
mu diyecektim? Benden, bunu dememi mıi bekli
yordunuz Sayın Başkanım? (ANAP şuralarından gü
rültüler) 

DEVLET 'BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri
ze) — iHaitiibü ikaz ettiniz; müeyyide uygulamaya
cak mısınız Sayın Başkan? 

NURİ KORKMAZ ı(De'vamla) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; Anayasanın 138 inci maddesi, 
yargı kararlarına, yürütmenin... 

'BAŞKAN — Sayın Korkmaz, demin söylediği
niz «Kasten yapıyor, /görevini bilmiyor» gibi sözler, 
demin de belirttliğinı gibi, Meclis İçtüzüğünün ya
sakladığı ve şahsiyetle uğraşma 'biçiminde belinlenen 
sözlerdir. iBen ıtekrar rica ediyorum; lütfen bu söz
lerinizi düzeltiniz ve bu konuda açıklama yapınız. 

CAHİT TOTOM {Balıkesir) — Meclis Başkanı-
.nın hata yaptığını söyleyebilir. 

NOR't KORKMAZ (Devamla) — Sayın Başka
nım, tekrar ifade ediyorum ve bunun buradan söy
lenmeyecek fok söz olduğunu sanmıyorum. 

IBAŞ/KAIN — Sayın Korkmaz, onu biz takdir 
ediyoruz. Lütfen rica ediyorum efendim; bunu de
min de ıbelirttim Sayın Korkmaz. 
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NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bakınız, tek
rar ediyorum Sayın Başkan: İçtüzüğün 14 üncü mad
desine göre, Sayın Meclis Başkanı, Anayasa Malh-
'kemesinıin kararlarını hiçe sayacak bir hatayı işlemiş 
ve 'bu tasarıyı getirmiştir. Başka ne üşüyorsunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

ıHÜSEYlN AVNll SAĞESEN (Ordu) — Yanlış 
mı var, hata mı var; ne var, ne oluyor? 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bir dakika 
lütfen efendim. 

ıSayın Korkmaz, milletvekilleri için bu kürsünün 
kutsal ve gerçekten halkı adına her şeyi söyleyebi
leceği bir kürsü olduğunu ifade ettim ve yine bu 
arada, Mecllis İçtüzüğü »gereğince şahsiyetle uğraşı-
lamayaeağını da "belirttim. Ayrıca 'bir noktayı daha 
açıkladım; Yüce Meclise sunulan ;bir yasa hakkın
da, Anayasaya aykırıdır ya da değildir veya Ana
yasa Mahkemesince bozulan benzeri biçimde karar tek
rar ıgelimiştir ya da gelmemiştir, gilbi .görüşlerin- tak
diri yine.yüce Genel Kurula aittir. Yüce Genel Ku
rul 'bu konuda kararilannı verdikten sonra, gereMrse 
Anayasa Mahkemesi bu konuda tekrar bir karar 
verebilecektir. Bunlar, hukuk devletinin devamlı iş
leyişimin kaçınılmaz birer öğeleridir, hukuk devleti
nin frenleridir ve unsurlarıdır. Bu yönüyle Sayın Mec
lis Başkanımız da bu tasarıyı Meclise getirmek duru
mundadır. «Bu yönüyle» diyorum; demdin belirtti
ğiniz, «bilmemektedir» ya da «bilerek yapmıştır» gibi 
sözleriniz, halen Meclisi yöneten Başkan tarafından, 
İçtüzüğün verdiği yetkiye göre, sataşma, şahsiyetle 
uğraşma olarak kabul edilmiştik". Onun için, bu hu
sustaki sözlerintei düzeltmenizi tekrar rica ediyo
rum. Çünkü..., 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, bir 
soru soracağım. 

BAŞKAN — Sayırt miletvekilleri lütfen efendim, 
lütfen... 

Anlaşıldı mı Sayın Korkmaz? Demin de ..belirt
miştim... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, bir 
soru sorabilir (miyim?... 

CAHİT TOTOM (Balıkesir) — 84 üncü mad
deye ıgöre bir hata yapmıştır. 

'BAŞKAN — Sayın Korkmaz, en azından, «'Ben
ce yanlış uygulanmıştır şeklinde belirtiyorum» diye 
sözünüzü düzeltmenizi rica ediyorum. 
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HİUMİ NALBANTOĞLU ((Erzurum) — «Mec
lis Başkanı» deme, ı«iMeelis Başkanlığı» de... 

IBAŞKAN — Sayın IKoHkmaz, lütfen Sayın Kork
maz... 

'NURİ KORKMAZ ıflDevamila) — Sayın Başkan, 
değerli milletvek'illleri; Ibu tasarının gündeme alınma
sından itubaran ihatalı hareket edildiğini vurgulamak 
amacıyla.;,. 

BAŞKAN — Düşüncesindeydirtiz, başka bir dü-
şünoentiz yoktu. 

. NURİ KÖRlKIMAZ (Devamla) — ... Bunu söy
ledim. Yoksa kişilerle... 

AUt İHSAN EUGİN ^tçel) — Meclis 'Başkamı 
taraftır. 

BAŞKAN — Sayın AH İhsan Elgin, lütfen. 
'NURİ KORKMAZ (Devamla) — Yoksa kişi

lerle uğraşmak, şahsiyetle uğraşmak itiyadım de
ğildir. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kürsüyü terk 
et. 

IBAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
iSayın Korkmaz, sürenizin 'bir bölümünü, Başkan

lık olarak 'sözünüzü kesmek suretiyle biz aldık. Şu 
anda üç dakika süreniz kalmıştır, lütfen toparlayınız 
efendim. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, .ikindi bir konu olarak; arkadaşlarımız, 
bu kanun tasarısının görüşülmeye başlandığı andan 
itibaren, Anayasa Mahkemesi kararlarının çiğnen
diğini ve 'hükümetin yetki gaspı içerisinde bulun
duğunu açık bir dille ifade etmişlerdir. 

Burada, bundan daha önemtfi 'bir konuya değin
mek istiyorum.. Şöyle ki: Ülkesiriin insanıyla topra
ğını büıtünleştirip, onu büyük bir bedelle elde ede
rek, dünyaya örnek olan Türküye gibi bir başka ül
ke mevcut değildir. Osmanlı İmparatorluğu döne
minde, zayıflayan ekonomimin açıklarını kapatabil
mek amacıyla, padişahların burs, emel ve arzularıy
la, elde ettikleri topraklarda Türk insanı cepheden 
cepheye koşarken, yabancılara verilen haklar bir gün 
müktesep hak. olmuş,- hatta Osmanlı İmparatorluğu
num himayesinde bulumam Venediklilere verilen, ti
caret izni, kapitülasyonlara dönüşmüş ve memle
ketim saltanat ve saifasına alışmış insanlar, bulun
dukları durumlarınt sürdürebilmek amacıyla en so
nunda ülke topraklarını kiralar hale gelmişlerdir. 

HÜSEYİN AVNİ SAÖEISEN .(Ordu) — Ne ki
ralaması, satmışlar... 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Bir örnek ve
reyim: 1878 yılında Kıbrıs Adaşınım Rusların teca
vüzünle karşı bir üs olarak verilmesi, Birinci Cihan 
Harbimde elimizden çıkmasına neden olmuş ve bi
lindiği gibi ancak, 1974 yılında .güvenlik ve orada 
yaşayan soydaşlarımızın halklarını koruma açısından, 
işte şimdi topraklarını sattığınız ve satmaya çalıştı
ğınız bu ülkenin, ulusun ve ulusal bilincin kahredil
di gaza'bıyla, o Rumların getirdiği mezalim son bul-
dunı'.muştur. (SEEP ve Bağımsızlar sıralarından al
kışlar) 

ıBu hükümetim (getirdiği tasarı, büyük vaatlerle 
•işbaşına gelen hükümetin, ekonomik kararlarının if
lası, dış borç yükünün ağırlaşması ve ihracattaki ge
rilemeler nedenliyle, kalbini veren Pelikan kuşuna 
benzemektedir. Pelikan kuşu, sahildeki yavrularını 
besleyebilmek idin denize- açılmış, akşama kadar do
laşmış, hiçbir yiyecek bulamamış, gelmiiş ve en so
nunda yavrularına çıkarmış, kalbini vermiş. 

Size şunu sorayım: Okudunuz mu bu tasarıyı? 
Bakın, arkadaşımız Omura! Şeref Bozkurt, «Orada 
ülke terimi geçiyor» dedi. Biliyor musunuz, Türk 
Ceza Kanunumun 125 inci maddesi, ülke toprakları
nın bir kısmımı ya da tamamını satanların idam ce
zasıyla cezalandırılacağı hükmünü getirtmiştir; oku
dunuz mu Ceza Yasa sının bu maddesÜnl? (SHP ve 
Bağımlşızlar sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Şunu söylüyorum: ©ir gün hem tarih, hem yü
ce mahkeme sizi yargılayacaktır. Bu toprakları sa
tanların tarih önünde de, mahkeme önünde de yar
gılandığını bu millet görecektir. Siz bunu satama-
yacaksımız. Bu, köprü satışına, bu kamu ortaklığı se
nedine benzemez. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Korkmaz, toparlayın ve bağ
layın iütjfem. 

NURİ KORKMAZ (Devamla) — Türkiye'deki 
bütün savcılara sesleniyorum ve bu hükümet için suç 
duyurusunda bulumuyorum: Türk Ceza Kanununun 
125 inci maddesini - Anayasayı (ihlal ettiği kadar -
bu hükümet ihlal etmiştir. 

Bu toprakları alacak olan, ülkelere de bu kürsü
den sesleniyorum: Hiç kimse heveslenip de, iflas 
eden Özal ekonomisinin topraklarını almaya yelten
mesin. Bu ülke size bu toprakları sattırmayacak-
tır. 

Hepimize saygılar sunuyorum, (SHP ve Bağımsız
lar sıralarımdan alkışlar, ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN —' Teşekkür ederim Sayım Korkmaz. 
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Sayın mliltetvddilleri, demin de belıkttiğim gübi, 
tçtüziigümüze göre Meclis (Başkanlığınım, gerek ko
misyonlar ve gerekse Genel Kurul gündemini tanzi
me yöükisi yoiktur. Komisyonlar ve Genel Kurul gün
demine nâkilindir. Başkanlığımız ve Başkanımız 
da ıbu istemli yapmıştır; bir kere daha belirtirim, 

ISayın mlilletVekilleri, çalışma süremlizin sonunu 
geldik; ancak yüce Genel Kurulun kararı uyarınca, 

VL 

/. ı—*ı2644 Sayılı {Tapu {Kanununun '35 inci Mad
desi ile 442 Sayılı Köy [Kanununun )87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra {Eklenmesine 'Dair Kanun Tasarısı ve 
İPlan ve Bütçe Kom'syonu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 
427) (Devam) 

(BARKLAN- — 2644 sayılı Tapu Kanununun 35 
linçi Maddesi ile 442 sayılı Köy Kanununun 87 nci 
Maddesine îkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Ta
sarısının görüşmelerine kaldığımız yerden devam edi
yoruz. ^ 

Komisyon ve 'hükümet yerlerini almıştır. 

Birinci Otururrida, kanunun 2 nci maddesi üze
rindeki görüşmelere başlamış ve kişisel konuşmalara 
igeçmistök. 

Şahsı adına söz sırası Sayın Seylfi Oktay'ındır. 
•Buyurun Sayın Oktay (SHP sıralarından alkışlar) 

M. SETO OKTAY (Ankara) -^ Sayın Başkan, 
değerli mille'üvekilleri; gere'k üzerinde görüşülmekte 
olan bu madde ve gerekse tasarının tüm metninden 
anlaşılacağı üzere bu tasarı, mütekalbiliye't şartı aran
maksızın ülke topraklarının satışını sağlamayı amaç
layan 'bir tasarıdır. 
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bu yasanın görüşülmesi tamamlanıncaya kadar uzat
ma kararımız vardı. 

Bu nedenle görüşmelere, 20.1'5'ıte tekrar topla
nıp, kaldığımız yerden sürdürmek üzere ara veriyo
rum. 

Kapanına Saati : 19.10 

Değerli milletvekilleri, ( aynı amacı gerçekleşt/iren 
3029 sayılı Yasa Anayasa Mahkemesince iptal edil
di. Anayasa Mahkemesi, mütelkalbiliye't şartı aran
maksızın yapılacak toprak satışını Anayasaya aykırı 
Ibuteak'tadır. Yüce mahkemenin bu konudaki iradesi 
(bellidir, açıktır. Eski bir hukuk deyimi ile «lâzim-ül 
icra» bir karar halinde Türk 'hukuk mevzuatında ye
rini akmıştır. Artık mütelkalbiliye't şartı aranmaksızın 
toprak satışının Anayasaya, aykırılığını, bu konudaki 
Anayasa Mahkemesinin kesin hükmünü, ortaya koy
duğu gerçekliği parlamento, çıkaracağı yasalarla ber
taraf edemez, ortadan kaldıramaz; bu kesin hükmün 
niltenğidiır. 

Cevaplar mısınız; Anayasa Mahkemesi gilbi bir 
kuruluş neden Anayasalda yer almıştır? Anayasa Mah
kemesi, bizzat yasama organının Anayasanın koydu
ğu sınırların dışına çıkmasını, Anayasanın öngör
düğü temel nizamı çıkaracağı yasalarla tahrip etme
sini önlemek için kurulmuştur. Anayasa Mahkemesi, 
yasama organını, onun içinde hâkim durumda bu
lunan çoğunlukların iktidarını, bir başka deyimle, 
siyasal iktidarın bu tür davranışlarını sınırlandırmak 
amacıyla kurulmuştur. 

»>••« 

İKİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 20.15 

BAŞKAN ': Başkanvekili Özer (Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Arif Ağaoğhı (Adıyaman), Yavuz Köymen (Giresun) 

BAŞKAN — 9'5 inci Birleşimin İkinci Oturumunu açıyorum. 

— KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN «ELEN DİĞER İŞLER (Devam) 
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Anayasa Mahkemesinin konuya ilişkin olarak ira
desi ortaya çıktığına göre, artık bundan sonra böyle 
Ibir yasanın bu Meclise getirilebilmesi, ancak ve an-
calk bir anayasa değişikliği ile mümkündür veya ip
tal doğrultusunda 'bir düzenleme getirilmesiyle müm
kündür. 

Değerli milletvekilleri, kuvvetler ayrılığı, demok
rasinin temel koşulu ve gerçekten ilik koşulludur. Ge
rek insanlık yaşamındaki deneyimler ve gerekse bi
limsel araştı r-malar, kuvvetler ayrılığı uygulamasının 
Ibulunmadiığı yerde, demokrasinin varlığından söz 
edilemeyeceği, kuvvetlerin tek elde toplandığı bir sis
temin ancak dikta ola'biileceğini 'bdirlemektedir. 

Kuvvetler ayrılığının bulunmadığı yerde, huku
kun üstünlüğünden de 'bahsetmek ola'sı değildir. Hu
kukun üs'tünılüğüne inanıyorsanız, hukukun parmak 
çoğunluğundan da üstün olduğunu kalbul etmek zo
rundasınız. Evet, parmak çoğunluğu, demokrasinin ta
nıdığı, benimsediği üstün iradenin simgesidir; ama 
Ibu irade de hukukla sınırladır. Hukukun üstünlüğü
nü tanımayan parmak çoğunlukları, kaiba kuvvetten 
başka bir şey değildir. 

Sayın bakan, «yasa çıktıktan sonra makul bir sü
re bekleyeceklerini, yasayı bu makul süre içerisinde 
uygulamayacaklarını» belirttiyorlar. 

Değerli arkadaşlarım, bu ne (demektir? Yüce Mec
lisin kalbul ettiği ve yürürlüğe girmiş bir yasayı ikti
dar nasıl olur da uygulamaz? Bu yetkiyi hükümet 
nereden almaktadır; hukuka karşı ne büyük bir so-
rumisuızluktur bu?.. Uygulanmaması gereken bir ta
sarıyı yüce Meclise nasıl geJtirdbîllmektedir? Hükü
met, çıkacak yasayı belli bir süre uygulamamayı 
düşündüğüne göre, bu yasanın da Anayasaya aykı
rılığını zımnen olsun kalbul etmiş olmak'tadır; 'bunun 
başkaca bir yorumu olamaz. 

Sayın hakan, «Anayasa Mahkemesinin kararına 
Anayasa Mahkemesi Başkanının Başkanvekilinin ve 
bazı üyelerinin muhalefet ettiklerini ve muhalefet 
(gerekçelerinin güçlü olduğunu» belirttiler. 

Değerli arkadaşlarım, bu muhalefet şerhleri, olu
şan karar karşısında, sadece tarihî bir beyandan baş
ka bir işleve sahip olamaz. Öyle olsaydı, Anayasa 
'Mahkemesinin reddettiği konularda da muhalefet şerh
leri vardır, onları da buraya lütfen getirsinler. 

Anlaşılıyor ki sayın bakan, Anadolu Bankası ile 
Sabancı Holding arasındaki malum davanın Yargı-
tayda incelenmesinde olduğu gibi, Anayasa Mahke
mesinde de yeniden açılacak davada birkaç üyenin 
zaman içinde kararları değişirse, Anayasa Mahkeme-
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sinin kararı da değişebilir ümidine kapılmıştır. Eğer 
öyle ise, şunu hatırlatırım ki, Anayasa Mahkemesi ka
rarı kesin hüküm niteliğindedir, bunu değiştirmeye 
kimsenin gücü yetmeyecektir. 

Şimdi diyel'im ki, 'bu tasarı yasalaştı muhalefet te 
yeniden Anayasa Mahkemesine iptal davası açtı. Dava, 
hükümetin belirttiği gibi, makul sürede sonuçlanmaz
sa ne olacakta? Hükümet o zaman, yeniden iptal 
kararı çıkıncaya kadar satışa devam edecektir. Hat
ta, iptal kararının gerekçesi Resmî Gazetede yayın-
lanıneaya kadar dünyanın toprağı satılacaktır. Şim
diye kadar pazarlayabildiğiniz ve bundan sonra da 
pazarlamayı düşündüğünüz toprakların hepsini satma 
olanaklarına kavuşacaksınız. Anayasa Mahkemesinin 
kararları da geriye işlemediğine; yani makable şamil 
olmadığına göre, bu satışlar da hukuksal kılıfa so
kulmuş olacaktır. 

Değerli milletvekilleri, ne taraftan bakarsanız ba
kınız, arz ettiğim bu hususların hepsi birer anayasa 
ihlalidir, hukukun üstünlüğüne «hayır.» demektir, de
mokrasiye inançsızlıktır. Bu hükümet, yüce Meclisi 
anayasa ihlaline alet etmektedir. 

Değerli arkadaşlarım, getirilen tasarının gerekçe
sinde, satışın ekonomik bakımdan yararının dikkate 
alınacağından bahsedilmektedir. Anayasanın «Başlan
gıç» bölümünde, hiçbir düşünce ve mülahazanın, Türk 
millî menfaatlerinin, Türk varlığının devleti ve ülke
siyle bölünmezliği esası karşısında savunma göreme
yeceği hükmü yer almaktadır. Ülke, bu milletin fert
lerine aittir. Belli bölgelerde toprak alacak yabancı
lar, bu hükümlerden yararlanarak, o bölgelerde ço
ğunluk sağlayıp etkinlik kazanabileceklerdir. Böyle 
bir gelişme, belli bölgelerde ülke topraklarının satın 
alınarak, ülkeden ayırma sonucuna bile ulaşabilecek
tir. Bu sonuçlar, açık açık Anayasanın «Başlangıç» 
bölümüyle çelişmiyor mu? Arap topraklarında Ya
hudiler bu yolla etkinlik sağlamış ve sonuçta da İsrail 
Devletini kurmayı başarmışlardır. 

Hani milliyetçiydiniz?.. Bu ülkenin her karış top
rağı şehit kanıyla yoğrulmuştur. Bu topraklar para
larla, dolarlarla satın alınmamıştır. Bu ülke kanla, 
canla, ulusal kurtuluş savaşlarıyla kazanılmıştır. 
(SHP sıralarından alkışlar) Şehit kanıyla yoğrulmuş 
bu toprakları Arab'ın dolarına peşkeş çekmekle, mil
liyetçiliği nasıl bağdaştırıyorsunuz? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Bunlar 
dolar milliyetçisi. 

M. SEYF1 OKTAY (Devamla) — «Türkiye Dev
leti, ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütündür.» Bu-
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nu hem Anayasamız diyor, hem de bu ülkenin her 
ferdi diyor. Millî Marşımızı her söyleyişimizde dille
rimizden «Verme dünyaları alsan da bu cennet va
tanı» sözleri dökülüyor. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Dolar 
hariç. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Yarın 23 
Nisan. 

M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Bu toprak sa
tışını, bütün bunlarla nasıl bağdaştırıyorsunuz? Mil
liyetçilik iddiası içinde olanlar nasıl bu yasa tasarı
sına parmak kaldırıp «Evet» diyecekler? Her defa
sında bu kürsüden milliyetçilikten, millî şuurdan dem 
vuran, hamasi sözler söyleyen Anavatan Partili mil
letvekili arkadaşlarımız neredeler?,. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Siz, milliyetçi mi
siniz, onu söyle?.. 

M. SEYFt OKTAY (Devamla) — Yarın Ulusal 
Egemenlik Bayramını nasıl kutlayacaksınız? içiniz 
hiç mi burkulmayacak, hiç mi acı duymayacaksınız? 
Açıkça belirteyim ki, tarih önünde büyük bir sorum
luluk üstleniyorsunuz. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN -— Teşekkür ederim Sayın Oktay. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, izin verir misiniz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, muhterem üyeler; sanki perşembe günkü son 
oturumda bu tasarının tümü ve hatta oylanmasına 
kadar olan kısmı ile 1 inci madde hiç konuşulmadı. 
Bugün bakıyorum da, silbaştan yaptınız ve... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Tümü de aynı, 
2 nci maddesi de aynı Sayın Bakan. Kaç madde ki 
zaten bu?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — ... ve ne 
söylediyseniz o gün, aynı plağı bir daha koydunuz. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Aynı 
plağı çalmak ne demek? Lütfen müdahale edin; ne 
demek efendim bu?.. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
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sanat eserleri vardır plaklarda; o sizin güzel konuş
malarınız vardır... 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek efendim aynı plağı çalmak? Sayın Başkan, 
sayın bakana lütfen müdahale edin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bunda 
hakaret kastı yoktur. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Konuşma üslubu 
bu sayın bakanın, başka türlü konuşamıyor; her za
manki konuşma şekli. 

M. TURAN BAYEZIT (Kahramanmaraş) — «Ay
nı plağı çalmak» sözünü bu kürsüden bir bakan söy
leyemez efendim; lütfen müdahale ediniz Sayın Baş
kan. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Üslubunuzu değiş
tireceksiniz sayın bakan; bir gün mutlaka değiştire
ceksiniz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET . 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Değişti
receğim, üslubumu değiştireceğim; göreceksiniz şim
di, şimdi göreceksiniz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Konuşma üslu
bunuz bu, başka türlü konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakikanızı rica 
edeceğim. 

Sayın Bakan konuşurken sürekli söz kesme biçi
mindeki konuşma üslubunu sürdürmeyelim; lütfen 
efendim. 

Sayın Bakan, aynı plağı çalmaktan neyi amaçla
mıştınız, lütfen açıklar mısınız? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Katiyen 
bir hakaret mevzubahis değildir, katiyen efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan, anlaşıl
mıştır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biliyor
sunuz ki, ben o yolları hiçbir zaman, özellikle size 
karşı kullanmam Sayın Bayezit. 

SELÇUK AKINCI (Tekirdağ) — Ne demek o?.. 
BAŞKAN — Devam edin Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Geçen 
sefer de söyledim, bu usulü terk edelim; biz de terk 

i edelim, siz de terk edin, bu kürsüden hatipler rahat 
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konuşsunlar; bunun büyük faydası vardır, çok rica 
edeceğim. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Önce siz 
buna uyun. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Ön
celikle sayın bakanlar örnek olsunlar. 

BAŞKAN — Sayın Sağesen, sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Evvela 
bir hususu iyice tespit edelim; bunu geçen sefer de 
arz etmiştim. Burada tabiî çok heyecanlı bir şekilde, 
şiirlere varıncaya kadar okunuyor; olabilir. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — Şiir de-
* ğil beyefendi; o, İstiklal Marşı idi. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şiir de 
okundu efendim; okundu. 

Bakınız, siz de çok iyi biliyorsunuz ki, Anayasa 
Mahkemesinin üzerinde durduğu nokta, satış değil
dir. Halbuki siz evirip çeviriyorsunuz, «Bu topraklar, 
bu mukaddes topraklar, bu kanlarımız pahasına alın
mış topraklar dolar karşılığı satılır mı?» gibi... 

HALİL İBRAHİM ŞAHIN (Denizli) — Alay mı 
ediyorsun sayın bakan; öyle değil mi? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — ... hama
sî sözlerle evvela kendinizi heyecanlandırıyorsunuz 
ve bekliyorsunuz ki, biz de tahrik olalım. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Acaba?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Anayasa 
Mahkemesinin gerekçesini lütfen okuyunuz; satışla 
ilgili bir tek satır var mı? Anayasa Mahkemesi neyi 
iptal etmiş? Mütekabiliyet esasını göz önüne alma
mışsın, bu bir; ikincisi de, yetki devrini uygun bul
muyorum, diyor. Bunun dışında bir şey yok, satıştan 
bahsetmiyor. O halde, buraya çıkan arkadaşlarımı
zın kısmı azamisi niçin bunu bir kenara koyuyor da 
- koymayan da var - dönüyor, dolaştırıyor lafı, hama
sî birtakım kılıflar içerisinde, vatan topraklarını peş
keş çeken - demiyor; ama demek istiyor - hainler de
recesinde konuşmalar yapıyor. 

HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Ordu) — öyle de
miş, gibi kabul edebilirsiniz efendim. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Teşekkür 
ederiz efendim, teşekkür ederiz. 
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Bu hususu bildiğiniz halde - bazı arkadaşlarım 
için söylüyorum - bilhassa bilmemezlikten - eski ta
birle söyleyeyim, tecahülü arifane yapmak suretiyle -
geliyorsunuz; çok süslü, çok güzel üsluplar içerisinde, 
vatan sakarya hikâyelerini güzel dile getiriyorsunuz; 
onu da tadkir ediyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Gerçekleri söyle
miyorsunuz. 

M. SEYF1 OKTAY (Ankara) — Yani millî marşı 
süs olarak mı kabul ediyorsunuz?. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bir de 
soruyorsunuz; «Siz ki, programınızda milliyetçi oldu
ğunuzu iddia ediyorsunuz, nerede sizin milliyetçiliği
niz?» diye. Yani, şu Anayasa Mahkemesinde bu hu
susa dokunmayan yüksek yargı organına mensup ze
vat, acaba, bu satış mevzuuna dokunmadıkları için, 
onlar da bizim gibi az milliyetçi mi? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — On
ları tavlayamazsınız? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efen
dim?.. «Kavrayamazlar...» Peki, peki. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Onların hepsi
nin cevabı var. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 

Tavlayamazsınız diyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen

dim. 
Sayın Bakan devam ediinz. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi 
müsaade ederseniz, arkadaşlarımızın konuşmalarında 
serdetmiş oldukları o güzel fikirlere, ben de cevaben 
düşündüklerimi arz edeyim. 

Şimdi bakınız muhterem üyeler, neler dendi bu 
kürsüden : 

Bir arkadaşımız, Türkiye'de yabancı bankaların 
adedinin, zannediyorum 16 civarında olduğunu ve 
bunu Sayın Başbakan Yardımcımızın, geçende bir ka
nun tasarısı görüşülürken o vesileyle söylediğini, bun
ların Türkiye'de faaliyette bulunmalarının sebebinin 
bizim dış borçlarımızı ödememizi temin için olduğu
nu ileri sürdü. Akıl almayacak bir iddiav. Hadi, bı
rakın şu Bankalar Kanununu, ömrünüzde banka ne
dir, hiç görmediniz mi? O arkadaşa söylüyorum : Ya
ni, bir bankanın görevi nedir, uluslararası ilişkilerde 
bankalar ne yapar? Böyle bir ithamı bu kürsüden bir 
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arkadaş nasıl serd edebilir? Yani, sualin cevabını ver
mek yerine ben, arkadaşımın sualine böyle bir sual
le cevap vermek istiyorum; yani bu ne biçim bir it
hamdır? Bakınız daha neler var : Tarih dersi dinle
dik, 1850'lere kadar geriye gittik; nasıl bu memleket 
kapitülasyonlarla peşkeş çekilmiş, nasıl kayıplara uğ
ramış... 

NERİMAN ELGİN (Ankara) — Tarihten ders 
alacaksınız. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Elbette 
ki tarihten ders alacağız; ama 1850lere giden ,bu ar
kadaş, rica ediyorum, biraz da 1950'lere, 1986'lara 
gelebilse. Dünya çok değişti, hâlâ arkadaşımız ora
da. Yani, biz kalkacağız bu devirde, bu dünya koşul
larında, bu Türkiye koşullarında 18501erdeki tarih 
kitaplarından ibret almak suretiyle bu devleti idare 
edeceğiz!.. Bu mümkün müdür?.. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — cTarih-
ten ders alacağız» diyorsunuz şimdi de «almayız* di
yorsunuz... Bu ne çelişki!.. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Tarih teker
rürden ibarettir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Oradan 
ibret alırsınız, oradan ilham alırsınız; ama günün 
şartlarına, çağın şartlarına ayak uyduracaksınız. Bu 
kanun, bugünün şartlarına uyduğu için çıkmasını is
tiyoruz; bu memleketin millî menfaatlerine, ekono
misine faydalı gördüğümüz için getirilmiştir. Bize 
1850'lerdeh tarih dersi vermenin, bizi bu kadar cahil 
ve bu kadar mazisinden kopmuş farz etmenin yeri 
var mı? Biz o tarihi sizin kadar biliriz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mahkeme kara
rında tarih var ama... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Gelece
ğiz efendim. O üslup içinde söylemiyor mahkeme; 
üslupta çok fark var. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Mahkeme kararının 
satırları söylüyor Sayın Bakan. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... Lütfen sayın mil
letvekilleri... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
* MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Ben bi

tireyim de efendim, siz de gelir konuşursunuz. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Satır aralarını da 

okumak lazım. 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... (SHP 
sıralarından gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi ba
kınız, geçen sefer de aynı arkadaşlar geldiler, aynı yer
lerin ismini söylemek suretiyle; «Harran Ovası gibi, 
Türk köylüsünün bütün yaşamını bağladığı, ümidi olan 
arazi parçalarını acaba siz bu kanunla elden çıkaracak 
mısınız?» diye konuştular. 

Geçen sefer söyledim, siz de bunu memnuniyetle 
kabul ettiniz; tarım topraklarının bundan istisna edil
mesine ait sarih bir hüküm koyalım, diye üç tane 
önerge var. Aslında Köy Kanununun 30 uncu madde
si bu garantiyi veriyor idi; ama olabilir, sizler bunu 
kâfi derecede bir teminat, ciddî bir teminat olarak ka
bul etmediniz, özellikle bu tasarıya monte edilmesini 
istediniz. Böyle bir hazırlık var, biz karşı değiliz. Dü
şünebiliyor musunuz, ne kadar beceriksiz, kötü bir hü
kümet olursa olsun, bir cumhuriyet hükümetinin, Har
ran Ovası gibi, milyarlar sarfı ile son derece tarıma 
elverişli hale getirdiği bir toprağı, şu kanundan bilis
tifade yabancılara satacak... Nereden geliyor aklınıza, 
ben şaşıyorum; soran arkadaşlar için söylüyorum. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Israrınız
dan... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sizin düşündüğü
nüz gibi düşünmek zorunda değiliz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yani bu 
akla nasıl geliyor, ben ona şaşıyorum. (SHP sıraların
dan gürültüler) 

* SALIM EREL (Konya) — Bu kanun tasarısını ge
tirmek sizin aklınıza nereden geliyor? 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Siz ka
nunun maddesine koyuyorsunuz da, biz karşı çıkın
ca mı «Nereden akla geliyor» oluyor?.. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Evet Sayın Bakan, devam edin. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi, 
aynı arkadaşımız diyor ki, «Türk köylüsünü sanki 
toprak sahibi yaptınız, o iş bitti, Türk halkını sanki 
konut sahibi yaptınız, o iş bitti; şimdi yabancıları ko
nut sahibi yapacaksınız...» Arkadaşlar, siz ne derse
niz deyin, toplu konut politikamız oturmuştur ve son 
derece faydalıdır. Bakınız, bugün Sayın Başbakanla 
İzmir'de 1 500 konutun temelini attık ve sayın başka
nımız; «40 senede bu ülkede devlet desteği ile yapılan 
konut adedi 600 bin, bir buçuk senede bizim yapmış 
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olduğumuz konut adedi 150 bin ve 1988 yılı sonunda, 
(ANAP sıralarından alkışlar) 40 senedir yapılmış olan 
600 bin rakamına erişeceğiz» dedi. 40 sene nerede, 5 
sene nerede?.. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve 
alkışlar) 

Toplu konut muvaffak olmuş bir politikadır, iftihar 
ediyoruz. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri ve al
kışlar) Onun için arkadaşımızın, «Türk halkının ko
nut meselesini hallettin de, yabancılarınla mi kaldı» 
lafını zait addediyorum. Ben vazifemi müdrikim hü
kümet olarak. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Konumuz toplu 
konut mu Sayın Bakan? 

HÜSEYİN AVNl ŞAĞESEN (Ordu) — Burada-
kilere sorun Sayın Bakan, yüzde kaçı kirada oturu
yor?.. Buraya bakın, dışarı çıkmanıza lüzum yok. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; karşılık
lı konuşma-diye bir usul yok; lütfen... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Onu son
ra dışarda, özel otururuz, muhabbet ederiz. Müsaade 
ederseniz şu kürsünün kutsiyetini bozmayın. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Ama siz konuyu 
değiştirdiniz, toplu konuta getirdiniz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
sorduğu sual bu; ben değiştirmiyorum. Siz tas tutar
sanız, ben de icabını yaparım; yani tabiri öyle kulla
nıyorum. Sonra, diyorsunuz ki, «mütecavizsin...» Ça
nak tutmayasınız ki, ben de konuşmayayım. Bana, 
«Toplu konutu hallettin mi?» diye sordu, hallettiğimi 
ifade ediyorum. 

SALİM EREL (Konya) Sayın Bakanın kullandığı 
tabirlere dikkat edin; çanak tutmak ne demek oluyor?.. 
(SHP sıralarından gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sonra, 
özellikle bu kanun tasarısı münasebetiyle toplu konut 
için sual sormak talihsizliği de var, onu da belirteyim. 
Bu tasarının şu maddesinde, bunun yüzde 25'inin Top
lu Konut Fonuna aktarılacağı söyleniyor; yani bu ka
nun tasarısı bizatihi Türk halkının toplu konutunun 
bir çaresi. Hal böyle iken, iki satırlık bir maddede bunu 
görmezlikten gelip de bana toplu konutu nasıl sorar
sınız? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Mahkeme kara
rında var, siz de onu görün; niye görmezlikten geli
yorsunuz? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Muhte
rem arkadaşlarım, bakınız, ben sizin çoğunuzdan baş
ça değil ama, yaşça büyüğüm. Şu sözlere dikkat bu
yurun... 

SALİM EREL (Konya) — Akıl yaşta değil, baş
tadır. 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Sende 
var mı? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Özellik
le siz dikkat buyurun: Bakınız, burada konuşan ar
kadaşların, «Sömürge», «Bayraksız sömürge» tabirle
ri; sonra Muhterem Türkân Hanım'ın, «Ceket, şap
ka, kol ve ruh» sıralaması; bir başka arkadaşımızın, 
«Başbakanın dış ziyaretlerinde verdiği söz» yine bir 
arkadaşın, «Satış vaatlerinin gerçekleştirilmesi için» 
şeklinde sözleri var. Bir başka deyişle, o, hakikaten 
söz ustalığını takdirde karşıladığım; ama fikirlerinde 
katiyen beraber olmadığım bir arkadaşımın, hakika
ten çarpıcı, güzel bir deyimi var: «Siyasal muzıra 
millî irade poşeti giydirmek...» Fevkalade güzel, ha
kikaten güzel bir buluş; ama... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan çıksınlar, «yalan» desinler. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Başbakan 
adına ben konuşuyorum; onun demesine lüzum yok. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başbakan çıksınlar, «Basındaki haber yalan» de
sinler veya Türk Milletinden özür dilesinler. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın 
Bayezit, Sayın Başbakanın bakanları da, icap ettiği 
gibi konuşmasını bilirler. Ona ne zaman ihtiyaç duyul
duğunu biz hesaplarız, karar veririz; mesele o kadar 
mühim değil. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
zaman bu siyasî muzırdır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi de
vam ediyorum. 

Şu ibret alınacak deyimleri, bu kürsüden sarf edi
len sözleri unutmayın. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Profesörler bilim kitaplarında söylüyorlar. Bu sözler 
bilim kitaplarından alınmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, lütfen... 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bakınız 
efendim, «Kasaba avukatı», «Kahve konuşması üslu
bu içinde meseleye yaklaşma...» Bunlar, Yüce Mec
liste konuşuluyor. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Kahve konuşması» değil, «Kahve politikası.» Arada 
çok fark var... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — «Kahve 
konuşması üslubu içinde meseleye yaklaşmak...» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ara
da çok fark var. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim. 
KÜLTÜR VE TURtZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın Ba
yezit, ufak nüanslar olur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Lüt
fen sözlerinizin anlamını müdrik olun. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — O kadar 
ufak nüanslar olabilir... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Nü
ans değil. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Tabiî, o 
kadar parlak sözlerle konuşuyorsunuz ki, takip etmek
te güçlük çekiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Çok 
fark yar. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Şimdi ba
kınız, bunların bu Mecliste konuşulmasını ben kim
seye yakıştırmıyorum. Kusura bakmayın, bu benim 
şahsî görüşüm. (SHP sıralarından, «Biz de size yakış
tıramıyoruz» sesleri) 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bilim adamları, bilimsel kitaplarında söylüyorlar. 

SALIM EREL (Konya) — Biz de size yakıştıra
mıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Yarın bu 
-salonda bir tören yapacağız, millî hâkimiyetimizin tem
silcisi olan bu Yüce Meclisin kuruluşunun, zannediyo
rum, 66 ncı yılını kutlayacağız. 

SALİM EREL (Konya) — O tarihi de siz oluştur
dunuz değil mi? 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Millî ege
menliğimize, millî hâkimiyetimize - iki şekilde de söy
leyelim - saygılı olmaya devam etmek mecburiyetin
deyiz. Meselelerimizi enine boyuna konuşuruz, farklı 
üsluplar içerisinde konuşuruz ama, hakaret etmemek 
şartıyla konuşuruz. Demiyorum ki, siz hakaret ediyor
sunuz, bu Meclise yakışmayacak deyimler kullanıyor
sunuz... En azından bunu söylüyorum. Bunun kulla
nılmamasını istirham ediyorum. Hiçbir hükümete... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Bakamm, 
siz de oturduğunuz yerden devamlı laf atmayın. Ben 
de sizi uyarıyorum. 

BAŞKAN — Sayın Üner, Sayın Üner, lütfen... 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Söylemeye hakkı

nız yok. Bakanlar Kurulu sıralarında otururken de
vamlı laf atar sayın bakan. 

BAŞKAN — Sayın Üner, oturduğunuz yerden söz 
kesme hakkını nereden alıyorsunuz?.. 

Devam edin Sayın Bakan. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Onu öğrensin, on

dan sonra burada konuşsun; ders vermesin... 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Müsaade 
eder misiniz efendim? 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Söylediğinizi ön
ce siz yapın Sayın Bakan. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Siz, hiç
bir hükümete bu şekilde hitap etmeyin. (SHP sırala
rından gürültüler) 

Bü kadar sinirlenmeye lüzum yok canım, bu ka
dar sinirlenmeye lüzum yok; yarın, Allah geçinden 
versin, siz de iktidar, olduğunuzda bunlar bağırırsa, 
aynı şeyi onlara da ben söylerim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

SALİM EREL (Konya) — «Allah geçinden ver
sin» ne demek? 

KÜLTÜR xVE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Artık 
demokrasinin icabı, o kadar söylüyoruz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Bildiğiniz ne var
sa söyleyin, korkmayın. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Al
lah bu milleti bir an önce sizden kurtarsın... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bizden 
kurtarıp kurtarmayacağına elbet bu millet karar verir 
de, benim söylediğim öyle kötü bir beddua değil. Al-
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lah geçinden versin, diyorum; benim dileğim, bu da 
benim hakkım yahu... 

Şimdi bu, muhalefet yapmak değildir. Buraya çık
tığınızda bazı meseleleri bilmezlikten gelip, bililtizam, 
maksatlı olarak, Anayasa Mahkemesinin üzerinde hiç 
durmadığı bir noktayı arkadaşlar ayrı ayrı ve tekraren 
buraya getirir ve şu yukarıda saydığım sözcük ve de
yimleri kullanırlarsa, kusurumuza bakmayın, ben bu
nu size yakıştıramam efendim. 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Sayın Ba
kan, siz şu kanun tasarısının lehinde faydalı bir tek 
kelime söyleyebildiniz mi? Hep, falan şunu demiş, 
falan şöyle söylemiş, diyorsunuz. Daha getirdiğiniz ta
sarıyı savunamıyorsunuz; tasarıdan hiç bahsetmedi
niz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Gelece
ğim efendim, o Konuya da geleceğim. 

BAŞKAN — Sayın Şahin, lütfen müdahale etme
yiniz efendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Hele bir 
arkadaşımız ölçüleri çok aştı; o kadar aştı ki, belki 
heyecanına kapıldı ve bizi bir kenara bırakarak, Mec
lis Başkanlık Divanına kadar uzandı. Onu, Divan Baş
kanlığı gerekli şekilde ele aldı ve işi bir hale, yola sok
tu. 

Yalnız, bizim ekonomimizin iflasını ilan etmesi ile 
başlayan sözcükleri üzerinde durmam lazım efendim. 

Daha dün Avrupa Ekonomik ve Kalkınma İşbirliği 
Teşkilatı bir kimseyi alkışladı. O'nun başkanlık ettiği 
bir iktidarın ekonomisinin iflas ettiğini ilan etmek, 
külliyen her şeyi inkâr edip; bildiği, hedeflediği bir yol
da gitmekten başka bir mana ifade etmez. (ANAP sı
ralarından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Onlar bi
zi alkışladığı zaman baş aşağı gidiyoruz, onlar alkış
lamadığı zaman daima dik yukarıya gidiyoruz demek
tir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
siz o arkadaşın avukatı mısınız? Ben o arkadaşla ko
nuşuyorum, ona hitap ediyorum; siz onu niye koru
yorsunuz?.. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, iyi 
bildiğimiz yoldayız. Biz, ekonomimizin çok iyiye gitti-

— 58 

22 . & , 1986 0 : 2 

ğini biliyoruz. Bunu siz de biliyorsunuz. (ANAP sırala
rından alkışlar, SHP sıralarından gürültüler) 

HALİL İBRAHİM ŞAHİN (Denizli) — Siz bir 
şey bilmiyorsunuz... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Sizin 
ağzınızdan düşmeyen enflasyon da nasıl düşüyor, gör
dükten sonra; ne yapacağız biz bundan sonra; de
meye başladınız ki, çıktınız burada, demin sıraladığım, 
size hiç yakıştıramadığım o sıfatları kullanmak mec
buriyetinde kaldınız. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — O sizin 
hüsnükuruntunuz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu yol 
gitmez arkadaşlar. 

Şimdi bakınız, mensup olduğum iktidar geriye dö
nük... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, süremizi bitirdik, lüt
fen bağlayın. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Toparla
yayım efendim. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Başkan, bı
rakın konuyu anlatsın, meseleyi anlatsın; çünkü hikâ
ye anlattı. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Sayın Bakan konuyu 
konuşmak istemiyor ki... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Biz, geriye 
dönük hiçbir hesabın içinde değiliz; ama nadir de ol
sa bazı arkadaşlarımın seslerini sanki başkalarının ağ
zından daha evvel duymuş olmak gibi bir şüphenin, 
bir endişenin içindeyim. Açıkça ifade ediyorum, kim 
alınırsa alınsın, o plaklar bu ülkede çalınmayacaktır; 
«Sahibinin Sesi» plakları piyasadan kalktı. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sataşma vardır, söz istiyorum. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, Sayın Bayezit yerine otursun. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekili... 
Sayın Bakan, «Sahibinin Sesi plakları piyasadan 

kalktı» şeklinde bir deyiminiz var, onu açıklar mısı
nız? • 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Devamla) — Evet efen
dim. 
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• «Sahibinin Sesi» Türkiye'de en çok tanınan ilk plak 
markalarımızdan biridir. Hiçbir hakaret kastı ile söy
lenmemiştir, tavzihen arz ederim efendim. (SHP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen; sıra ile 
söz vereceğim. 

Sayın Bayezit, buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, sayın bakan iki cümlemi tekrarladılar; «Bu Mec
lise yakışmayacak deyimler» diye tavsif ettiler. Lütfen 
söz verin, sataşmalarına cevap vereyim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, hangisinde? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bi

rincisi, «Kasaba avukatı» konusu; kendileri gayet iyi 
bilirler. Ondan önce de, «Kahve üslubu» konusu. 

Kendileri o şekilde.... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, «Kahve üslubu»nu 
yerinizden düzeltiniz, sayın bakan da, «Efendim, ufak 
tefek yanlış anlama olur» dedi. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, çok önemlidir, ısrar ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, önemini Başkanlık 
takdir eder. Lütfen... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu Meclise yakışmayacak bir sözü hiçbir 
zaman kullanmadım. Söylediklerimi açıklamak istiyo
rum, lütfen söz veriniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, «Bu Meclise yakış
mayacak söz» diye hangi sözünüzü söylediler, bana 
onu söyleyin lütfen? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen
dim, benim iki cümlemi söylediler; arkadaşımın cüm
lelerini saydılar, o arada benim iki cümlemi de söyle
diler ye bunların tümünü bu Meclise yakışmayacak söz 
olarak tavsif ettiler. Bunu cevaplandırmak istiyorum 
efendim. 

BAŞKAN — Hangi sözler efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir, 

kasaba avukatı konusu. 
BAŞKAN — İkincisi hangisi efendim? (Gürültü

ler) 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 

dakika efendim... (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 70 
inci maddesi, sataşıldığı veya beyan edilen bir söz 
başka türlü anlaşıldığı zaman... 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Bayezit; bir daki
kanızı rica ediyorum. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Efen
dim, durmaz ki... 

BAŞKAN — Konuşulan bir söz yanlış anlaşıldığı 
zaman, açıklama hakkının takdirini Başkana; Baş
kanlık takdir etmediği sürece, ısrar edilirse, Genel Ku
rula vermiştir. Ancak, hangi konuda sataşıldığım, han
gi konuda yanlış anlaşıldığını açıklama zorunluluğunu 
milletvekillerine bırakmıştır. 

Lütfen hangi konuda size sataşıldığım açıklar mı
sınız? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, sayın bakanın buradaki nitelendirmesi; 
yani Meclise yakışmayacak söz olarak nitelendirmesi, 
benim kullanmış olduğum, fakat sayın bakanın tav
sif ettiği maksatla kullanmadığım bazı sözlere dayan
maktadır. Ben bunları açıklamak istiyorum. 

BAŞKAN — Nedir Sayın Bayezit?.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Efen

dim, maksadımın dışında bir maksat izafe ediliyor. 
Lütfen iki dakika müsaade ediniz, izah edeyim. (Gü
rültüler) önemli konudur ve bu kürsüden sayın baka
nın üslubuyla konuşmayacağım, bunu da size teminat 
olarak veriyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın bakan sizin ko
nuşmalarınızdan bahsederken, «Çok güzel belirttiler, 
çok veciz konuştular...» 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ha
yır efendim, ondan sonra sayın bakan iki tane cüm
lemi kullandılar ve ben kendilerine müdahale ettim. 

BAŞKAN — Ettiniz ve düzelttiniz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Et

tim ama, düzeltmedim; hayır. Bendeniz o cümle ne
deniyle müdahale ettim; şimdi o cümleler üzerinde 
açıklama yapmak istiyorum. 

(BAŞİKAN — Sayın Bayezit... 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, ben şimdiye kadar konuşmamı bitirir
dim. 

(BAŞKAN — Sayın Bayezit, Başkanlık 'bu takdir 
yetlktsini kullanabilmek için... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, açıklayayım. Konu şudur : Sayın Başbaka
nın 'beyanatıyla ilgili Sözüm vardır, onu söyledim; 
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sayın bakan da onu söylediler. (ANAP sıralarından 
'gürültüler) Tashihi karar 'konusunu söylediler; ara
daki farkı, aradaki nüansı anlamadıklarını söyledi
ler... 

KÜLTÜİR VE TURİZM BAKAM M'EHİMET 
MÜİKERR'EM TAŞÇIOÖDU (Sivas) — Onu öner
ge vesilesiyle söyledim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
'Kendileri, Mecliste beyan edilmeyecek bir söz ola-
ralk nitelendirdiler. Maksadımın dışında izafe edildi
ği iç'in, lütfen söz vermenizi istirham ediyorum. 

PERTEV AŞÇIÖĞLU (Zonguldak) — Sataşma 
değil, size cevap verdiler. 

IBAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın bakan sizin 
sözlerinizi belirtirken, özellikle üzerinde dikkat ede
rek durduilar. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
O ayrı konu Sayın Başkan. 

(BAŞKAN — Sayın Başbakanın belirttiği konuda, 
«Başbakan cevap versin» dendi; .sayın bakan ona 
da cevap verdi. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 
da değil efendim. 

IBAŞKAN — Sayın Bayezit, başkaca bir şey be
lirtmediniz; yani başka bir konuda somut bir şey 
Ibelirtmediniz. (ANAP sıralarından sıra kapaklarına 
(vurmalar, gürültüler) 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, izah değil efendim. (ANAP sıralarından 
sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) İstediğiniz ka
dar sıra kapaklarına vurun, yine de konuşacağım. 
'(Gürültüler)! 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın milletvekilleri, 
lütfen, lütfen efendim. (Gürültüler) 

Sayın Blayezit... 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, lütfen olayların gelişmesine neden olma
yınız. (ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın baklan şu kürsüden, bakanlığın kendisine 
-vermiş olduğu güce dayanarak, hem konuşan!arı, hem 
itülm muhalefet edenleri istiskal etmiştir. Ben, sayın 
bakanın üslubuna hiçbir surette inmeden, şahsıma 
taalluk eden konularda cevap vermek istiyorum. 
'(ANAP sıralarından gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREİM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, bu şekilde konuşmasına mani olunuz; istiskal 
konu değildir. Fiilî durum yaratarak Meclisin çalış
masına mani oluyor. Söz verilmiyor, niçin ısrar edi-
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yorsunuz? Meclisi istiskal ettiğimi nereden çıkarı
yorsunuz yahu?.. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, sayın bakan önce 
yapılan konuşmaları cevaplandırdılar. Sizin, İçtüzü
ğün 70 inci maddesine göre, yanlış anlaşılan somut 
'bir açıklamanız veya size sataşılan bir konuda açık 
(bir talebiniz olmadı. Başkanlıkça böyle takdir edili
yor. 

PERTEV AŞÇIÖĞLU (Zonguldak) — Şu kadar 
zamandır konuşmaya ne hakkı var efendim?.. 

'M., TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — So
mut konuyu arz ediyorum Sayın Başkan. (ANAP sı
ralarından 'gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın Bayezit, tereddütlerinizi de
min belirttiniz, onlar zapta geçti. Daha ısrarlı olur
sanız, biliyorsunuz, 70 inci madde oya sunmayı Baş
kanlığa görev olarak verir. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Siz 
meseleyi oya bırakıyorsunuz, değil mi Sayın Başkan? 
(ANAP sıralarından «Otur yerine» sesleri, gürültü
ler) 

IBAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Bayezit... 
İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, bir «Ka'saba avukatı» deyimim var; sa
yın bakan onu yanlış tefsir etmişlerdir. Benim, mak
sadımın dışında kullandığımı ima etmişleridir. Ben 
bunu tavzih etmek isitedim. (Gürültüler) 

IBAŞKAN — Onu düzelttiniz Sayın Bayezit. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, «kahve üslubu» deyimini düzelttim, «ka
saba avukatı» deyimini düzeltmedim. Yani kahve 
üslulbu deyimini hangi amaçla kullandığımı düzelt-
'tim; fakat diğeri düzeltilmemiş'fcir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, düzelttiniz. Başkaca 
anlaşılmamaktadır; Başkanlığımız da böyle anlamak
tadır. 

İM. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, çoğunluğun etkisi altında kaldınız. 
ı(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, başkanlık, ko
nuşmalar esnasındalkiler dahil, sonraki açiklamalar 
da dahil, en uygarca tartışmayı yaptırabilmek ve sa
taşmaya hiç sebebiyet 'verdirmemek için e'lden gelen 
azamî gayreti ıgos'terme'ktledir. Bu konuda çoğunluğun 
tahakkümü ya da bir başka yan tutması veya her
hangi bir etki altında kalması söz konusu değildir; 
ancak... 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Et-
kisindesinıiz Sayın Başkan; çoğunluğun tahakkümü
nün etkfsindesüniz. 

IBAŞKAN — Ancak, benim 'belirttiğim oylama 
si'stemi, 70 inci maddeye göre başkanlık takdirini 
belirtir, sayın milletvekili ısrarlı olursa Genel Kuru
lun gömüşünü alır, 'hususu ile il'gilidir, (başkaca bir 
düşünce yoktur. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bundan sonra biz de aynı üslupla 'bu 
kürsüden 'hitap edeceğiz. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sl'vais) — Keşke keş
ke, keşke... 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
bugün efendice konuştum, bundan sonra göreceksi
niz. . 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) -•- Sayın Başkan, 
bir şey arz edebiilir miyim? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
M. TURAN IB A YEZİT (Kahramanmaraş) — Bun

dan sonra göreceksiniz. 
KÜLTÜR VE TURlfZM BAKAM MEHMET 

M'ÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Bana vız 
gelirsiniz, vız... Vız gelirsiniz. 

İM. TURAN IBAYEIZİT (Kahramanmaraş) — 
(Kendi üslûbumla cevap Vereceğim; devlet adamlığını 
»öğreteceğim size. 

'BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütffen... 
KÜLTÜR VE TURİZM 'BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Evvela 
adamlığı öğrenin, devleti değil; evvela adamlığı öğ
renin... (Gürültüler) 

IBAIŞKAN — Sayın miMervekilleri, lütfen susalım 
efendim. Sayın 'Bayezit lütfen... 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERIREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — ©iz hiçbir 
zaman zorbalık yapmadık. 

IBAŞKAN — Sayın milMvekilleri, lütfen karşı
lıklı konuşmayalım. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, «Vız 
gelirsiniz» diye kime diyor? (Gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sana değil, 
ona söylüyorum. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tutum. 
OAHİT TUTUM (Baihkes'ir) — Sayın Başkan, 

Usul yönünden istenen şu idi : İçtüzüğün 70 inci 
maddesine göre bir talepte bulunuldu. Sayın bakan 
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bu külcüden yaptığı konuşmasında, Meclise yakış
mayacak sözler söylendiğini kanıtlamak için, bir dizi 
alıntılar yaptı. Arkadaşımız, «©ana izafe edilenleri 
ben söylemedim; Meclise yakışmayacak şeyleri ben 
söylemedim. Bu hususları tavzih için söz istiyorum» 
diyorlar. Bunun oylama ile bir alakası yok ve sizin 
de bunu kolaylıkla takdir etmeniz lazım. 

IBAŞKAN — Sayın Tutum... 
ÖNURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan... 
IB'A'ŞJKAN — Buyurun Say m Bozkurt. 
O'NURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, konuşmamda «bayraksız sömürgeler» 
şeklinde bir sözüm vardı. O ısözün çok çirkin bir ifa-
*de olduğunu ve bu kürsüden konuşulmaması gerek
liğini buyurdular. O sözü hanigi maksatla arz ettiğimi 
'açıklamama izin vermenizi rica ediyorm. (ANAP sı
ralarından gürültüler) 

'BAŞKAN — Sayın milletlvekilleri, lütfen, lütfen... 
Sayın BözJkurt, siz mi sarf etmiştiniz? 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bendeniz sarf etmiştim. 

IBAŞKAN — «Bayraksız sömürge» süzünü sarf 
ederken, «tBir sayın profesörün, hocamızın sözü» di
ye belirtmiştiniz, yanılmıyorsam? 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Evet efendim. 

BAŞKAN — «Sayın Hocamızın sözü» diye be
lirtmiştiniz ve hocamıza atfen söylemiştiniz, konu 
belliydi... 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bu .sözün burada söylenmemesi gerektiği beyanına 
karşı, nedeni üzerinde ve benden sadır olduğu için 
açıklama yapmam lazım. Lütfen müsaade edin'iz efen
dim. 

iBAŞKAN — Sayın Bozkurt, belirtirken, bir sa
yın hocamıza atıf yapmıştınız, «Hocamızın kullan
dığı deyim» diye belirtmiş ve onu açıklamıştınız. 

'Bunun dışında başka hanigi konuda söz istiyorsu
nuz? 

ÖNURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
O konu açıklanmaya muhtaçtır efendim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, onu açıkladınız. 
ÖNURAL ŞEREF IBOZKURT (Çanakkale) — 

Efendim, ayrıca, daha evvel birtakım sözlerin zihin
lerde mevcut olduğunu, «Sahılblinin Sesi» plaklarının 
aynen tekrarlandığını (söylediler. Bu Mecliste bu tür 
tahkir, tezyif ya da tahfif edici ifadelerin kullanıl-
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maması gerektiğini oradan izah etmek medbüriyetlin-
deyim. 

BAŞKAN — Sayın Bozkurt, sizin konuşmanızla 
ilgili bölüm buydu. Onun dışında başkaca, Başkan
lıkça bir şely tespit dd#memişfcir. 

ONUR AL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Acalba sayın bakan sözleriyle, benim diğer sözlerimi 
mi kasdettiler? (Gürültüler) 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MOKERREM TAŞÇtOÖLU (Silvafs) — Hayır. 

BAŞKAN — Öyle bir konu anlaşılmamıştır. Di
ğer konuyu da b'elirUmişitiriiz; Talep böylece anlaşıl
mıştır Sayın Btazkurt. 

ÖNURAL ŞEREF BÖZKURT (Çanakkale) — 
0 sözün yerini, kitabın adını ora!dan-arz etmek iste
rim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Konuşurken zaten belirtmiştiniz Sa
yın Bozkurt. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
1 Mücerret i'fa'de ettim. 

'BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bozkurt. 
ıSayın Fırat, bir sözümüz mü vardı? 
AYHAN FIRAT (Malatya). — Soru sorabilir mi

yim Sayın Başkan? 
BAŞKAN — Şimdi soru 'bölümüne geçiyoruz. Ko

nuşmalar tamamlanmışitır soru soracakları tespit et
mek istiyorum. 

M. TURAN BAYEZİT ^Kahramanmaraş) — 
Meclise «salhilbiriin sesi» dedirtiyorsunuz Sayın Baş
kan. Siz bu zabıtlara iyi geçmiyorsunuz Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lü'tlfen... 
'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Küstahlıklara karşı koyunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, sayın milletvekilleri 
arkadaşlarıınızın, usulün 70 inci ma'ddesine uygun 
olarak, talepleri Başkanlığımızca karşılanmadı; ancak, 
sizin, Meclise yakışmayan -açıkladınız ama, açıkla
manızda tam anlaşılmadı zannediyorum- «Sahibinin 
»sesi» ya da «plak» g'ilbi sözleriniz yüce milletvekili-
İterinde yara bırakır biçim'de anlaşılmış ve böyle ka-
Ibul edilmlş'tir. 

Bunu açıklar mısınız lütfen. 
M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, Ibu yara nerede? Lütfen bırakın şu ede
biyatı... «Sîahilbinin Sdsi» ne demektir; sizin daha iyi 
Ibiılmeniz lazım? 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, «Yaralayıcı beyan» 
İçtüzük beyanı'dır. Bu beyan da, sayın balkanın bu 

konuşmaları da yüce Meclisin bu tepkisiyle aynı an
lamda kalmaktadır; yani beyan, içtüzük beyanıdır. 

Saıyın Bakan, buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKE'RREM TAIŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kanım, ben birtalkım deyimleri sıraladım ve onların 
Meclîse yakışmayacağı k'anaa'tlini i'fa'de ettikten son
ra bakınız elimde not halinde de var- hele hele 
bir arkadaşımız, diye başladım sözlerime, o arkada
şımı diğerlerimden ayırdım. 'Plak konusunu özellikle 
ö arkadaş için kuUandım; bunu gayet iyi hatırlarsınız. 
Onun için, bu sözü diğer arlkadaşlarımın kendi üzer- • 
lerine almalarına lüzum yok; bu bîr. 

tkinc'ki... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — O 

sözü (bir kişi için bile kullanamazsınız. 
KÜLTTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

M'ÜİKERREM TASÇIOĞLU (SıVais) — Biz, muha
lefette olsun, ik'tidarda olsun, bütün arkadaşlarımıza 
saygı borçluyuz; ben bu saygının bilinci içindeyim. 
Eğer kırıcı bar söz söylenmiş ise veya Öyle anlaşılmış 
îse, özür dilerim drendim. 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ÖMER KUŞjHAN (Kars) — Sayın Başkan, yeni 

(bir sistem mi gelişiyor? Sayın bakan istediğini söy
lüyor, sonra da çıkıp özür diliyor. 

'NURll KORKMAZ (Adana) — Söz İstiyorum 
Sayın Başkan. 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Korkmaz. 
NURU KORKMAZ (Adana) — Sayın Bakanın 

bu sözü, hele hele SHP Grubu ile ilgili değilse, o za
man, herhalde bizimle alakalı. Şayet bizimle alakalı 
ise, «Sahihinin Sesi» kendileridir; ama. Demokratik 
Sol Partinin sesi, halkın sesidir. 

•BAŞKAN — Sayın Korkmaz, lütfen efendim... 
Şahsı adına söz isteyen Slaym Nuri Üzel; buyu

run drendim. 
M. NURU ÜZEL (Eskişehir) — Sarfınazar edi

yorum Sayın Başkan. 
IBAŞKAN — Sayın Hilmi Nallbantoğlu, şahsınız 

adına buyurun öf endim. 
•İLHAN AŞKIN (Bursa) — Sayın Başkan, biraz 

önce sorulara geçtiğinizi ifa&e ettiniz. 
BAŞKAN — Sayın Aşkın, hükümetin könuşma-

sıridan sonra, İçtüzük gereğince, son söz m'iietvekili-
nind'ir. Bu hak, kullanılmak isTeridiğinde, kullanılabi
lir. Arkadaşımız daha önce söz almışlardı, onu yeri
ne getiriyoruz efendim. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Dakika 'tutun 
Sayın Başkan. 
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HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Benim 
konuşmamdan neden gocunuyorsunuz? Daha ne ko
nuşacağımı bilmiyorsunuz !ki. 

(BAŞKAN — Sayın Mille'tjveklleri, lütfen efendim. 
(Buyurun Sayın Nallbantoğlu. 
HİLMİ NAUBANTIOĞDU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; heplinizi saygıyla selam
larım. 

Sayın bakamımız burada cevap verirlerken, «'Biz 
bu Kanunu ekonomimiz 'bozuk gittiği için çıkarmı
yoruz» kabilinden sözler söylediler. Fakat, bu Ka
nun niye çıkarılıyor? Vatan topraklarımızdan bir 
kısmı satılacak ve elde edilen gelirin' yüzde 25'i de 
ıkonut fonuna aktarılacak... Demek kü, bir p'ara elde 
edilecek ve bunun yüzde 25'oiği de konut yapımı 
(için millete yem borusu olarak çalınacak... 

'Bir de bunu Anayasa Mahkemesi bozmuş; niye 
bozmuş? 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yem borusu ne 
demek? 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sözü
nü geri al. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. 

Sayın Nalbantoğlu, «Yem borusu» deyimini açık
lar mısınız? 

HİL'Mlt NALBANTOĞLU (Devamla) — Peki, 
o sözümü geri aldım; millete bir umut veriltiyor, de
mek istedim. 

Demek ki, 'bu Kanun biraz para elde etmek için 
çıkarılıyor. «Anayasa Mahkemesi 'bunu, mütekabili
yet esası düşünülmediği içim bozdu» gibi ifadeler, 
bence laftan ibaret. IBu Kanun bir sene önce getiril
mişti, şimdi de başka bir kılıfla yeniden getiriliyor. 
Bunu kimse yutmuyor sayın balkan. 

Osmanlı ıDevletiınin kurduğu düzende mülk, dev
lerindi; milletin, yani halkın mülkü yoktu. Toprağı 
İşleyeceklere tasarruf vesfikası veriliyordu. B'ilahara 
bunlar, tapu tasarruf vesikası şekline dönüştürüldü. 
Sanırım 1880'dem itibaren de devlet, ekonomik sıkın
tıya düştüğü için - çünkü 93 Harbinden çıkılmıştı ve 
hazinede para yoktu T bu tapu tasarruf vesıiikaları 
parayla mililete satılmaya başladı ve mülk edinme 
fikri !bu şekilde ortaya çıktı. Demek ki, o zamanki 
devletin yaptığı da, sıkıştığı anda 'bir şeyleri satmak 
olmuştu ama, o devlet mülkünü kendi halkına sattı. 

AHMET ŞEVKET GEDİK. (Adana) — Ermeni-
ye de sattı, Yahudiye de sattı. 
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HİLMİ NAUBAINTOÖLU (Devamla) — Onlar 
d'a Türk vatandaşıydı da herhalde ondan sattı. Yok
sa sattığı kişiler, 'başka bir mıiletkı vatandaşı veya
hut da uyruğu değildi. 

Osmanlı Devleti toprağını kendi halkına bile sat-
mayı uzun süre kıskanmıştı veya lüzum görmemişti. 
Sizler ise, vatan topraklarını başka uluslara satabi
liyorsunuz. Bendeniz bunu anlayamıyorum. (ANAP 
sıralarından «Anlarsın, yaşın daha küçük» sesleri) 

Anlayacağım tabiî. 
(Evet, «zliraat arazisinıi satmayacağız» diyorsunuz 

ama - .bilmiyorum, beliki bir önenge verilecek - füze 
rampaları için yer satacaksınız herhalde? Onlar yer
leşecekler, sonra da sıkıştığımız zaman telaştan yer
lerde yumulacağız. 

1839 GüHhane Hattı Hümayunu Osmanlı ülkesin
de yabancı unsurlara haklar tanıdı; ticaret bu şekil
de yabancı uyrukluların ve azuıtıklann eline geçti 
ve 1854 Tanzimat Fermanı ile de Osmanlı ülkesin
deki azınlıklara, dış ülke burjuvazisi ile entegrasyon 
olgusu başlatıldı. 1876 - 1877 yıllarındaki 93 Harbi 
ile yenilgiye uğramıştık, hazinemiz çökmüştü. Niha
yet Berlin Anlaşmasıyla da, dış borçlarımızı ödeye
bilmek için Osmanlı (Devleti bazı ülkelere bir kısım 
haklar tanıdı, demiryollarının yapım ve işletme hak
kını verdi ve bu suretle kapitülasyonlar doğdu. Ülke 
içimde yabancılar okullar açtı, misyonerlik müesse
seleri imtiyazlar aldı. Sonra ne oldu? Ne talihsizlik
tir ki, şu kanun tasarısını görüştüğümüz şu sıralar
da; yani yarın Millî Egemenlik Bayramını kutlaya
cağız. 1923 yılında genç Cumhuriyet kuruldu ve 
Cumhuriyetin kurucusu, Allah rahmet eylesin, Ulu 
önder Atatürk, yabancılar tarafından tutulmuş olan 
bütün bu kaleleri sökmek istedi. Bunun içim ne yaptı: 
«Bağımsızlık ve istiklal benim karakterimdir. Türk 
Vatanı ye toprakları da Türk halikının olmalıdır» di
yordu. Toprak reformu yapmak istiyordu. Demir
yollarını millileştirdi, işletme imtiyazlarını kaldırdı; 
Hiımanları Türk vapurlarına bıraktı, kabotaj bayra
mını yaptı; yabancı okulları millileştirdi. «Benim 
yurdumda Ibenim okullarım ders verir» dedi. Mem
leketin, yabancılar tarafından tutulmuş kalelerimi 
kurtardı, yurdu sömürülmekten kurtardı ve bu fel
sefeyi bizim içimize yerleştirdi. 

Sizler ne yapıyorsunuz? 

HÜSEYİN AVM SAĞBSEN (Ordu) — Geri vi
tese taktılar, gidiyorlar. 

HİLMÎ NALBANTOĞLU (Devamla) — Vatan 
topraklarını,, sanki Hazinemiz çökmiüş gibi, satıyor-
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sunuz; petro - dolarlar gelsin diye. «Atatürk, Ata-
tiitik» dediniz, Atatürkçülüğü yediniz; 'hiç olmazsa 
vatan topraklarını satmaktan vazgeçiniz. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-

oğlû. 
Sayın milletvekilleri, soru sormak isteyen arka

daşlarımızı tespit ediyoruz: 
ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 

Başkan, prensip koyun da soruları kısa sorsunlar. 

(BAŞKAN — Sayın Pehlivanlı, soruların nasıl so
rulacağı İçtüzükte bellidir efendim. 

Sayın milletvekilleri, tespit ettiğimiz sırayı oku
yorum1: Sayın Bozkurt, Sayın Fırat, Sayın Yılmaz 
•Demlir, Sayım Tutum, Sayın Bayezit, Sayın Erel. 

'Başka soru soracak arkadaşımız var mı?... Yoik. 
Soru soracakları tespit işlemi bitmiştir. 

Sayın Bozkurt, buyurun. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Buradan sorabilir miyim efendim? 

'BAŞKAN — Sayın Bozkurt, biliyorsunuz, mil-
letvekilıleri sorularını yerlerinden sorarlar. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Ona riayet edeceğim efendim. Usul oldu, burada her 
zaman yapılıyor. 

BAŞKAN —. Tutanakçıların ve biz'im duymamız 
önemlidir, Çünkü, bütün milletvekillileri aynı hakkı 
kuianamayabilMer. O yönüyle, İçtüzüğe göre, yeri
nizden sorabilir siniz; sorunuzu yerinizden alabiliyo
ruz. 

Buyurun^ 
ÖNÖRAfL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

1. Anayasa Mahkemesince iptal edilen 3029 sayılı 
Yasanın Resmî Gazetede yayınlandığı ve bu suretle 
yürürlüğe girdiği 28.6.1984 tarihinden, gerekçeli ip
tal kararının yayınlandığı 24.8.1985 gününe kadar 
o;tan süre (içerisinde: 

a) Yapılacak satışlara ilişlcin olarak hangi ülke
lerin kanundan yararlanacağımın bir Bakanlar, Ku
rulu kararıyla sayılması dışında, yasanın... 

ŞÜKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Buradan du
yamıyoruz. Çok ilkel bir yöntem; niçin mikrofon 
bulundurulmuyor?.., .(fSHİP sıralarından, «duyulmu
yor» sesleri) 

ONUIRAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Bendeniz zaman zaman güçlük çekiyorum. 

BAŞKAN — Sayın miiilletivekilleri, sess'iz olabi
lirsek mutlaka duyulacak, lütfen sessiz olalım. 

Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREIF BOZKURT (Çanakkale) — 

a) Yapılacak satışlara ilişkin olarak hangi ülkele
rin kanundan yararlanacağımın 'bir Bakanlar Kurulu 
kararıyla sayılması dışında, yasanın öngördüğü 'isti
kamette usul ve esasları düzenleyen bir tüzük ya da 
yönetmelik Bakanlar Kurulunda görüşülmüş mü
dür? 

h) 'Böyle bir görüşme yapılıp bir tüzük ya da 
yönetmelik kahul edilmiş midür? 

c) Kabul edilmiş ve konu da aleniyeti gerek
tirdiğine 'göre, Resmî Gazetede yayınlanmış mıdır? 
Yahut devlet teşkilatına ya da bunlardan ilgili olan
lara Ibir genelgeyle iletilmiş midir? 

;2. Yukarıdaki sorularımın cevabı «evet» değil
se, arz edilen süre içerisinde satışlarda hangi usul 
ve esaslar gözetilimiştlir? 

3. Konunun önemi ve mahiyeti gereği yapılan 
satışlara ait izin istemleri ile satışın tekevvünü ara
sında geçen müddet ortalama ne kadardır? 

4.ı Yine konunun önemi ve mahiyeti gereği gay
rimenkul almak isteyen yabancıların maksatları, ni
yetleri ve genel durumları bakımından Emniyet Ge
nel Müdürlüğü, MltT Müsteşarlığı gibi istihbarat ku
ruluşları ve iÜgiiMnin tebaasında bulunduğu devlet 
nezdindeki temsilciliklerinin marifetiyle araştırma ya
pılmış mıdır?'ı 

(Sorularımın bir suretini yazılı olarak, izninizle 
sayın (bakana takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞUU (Sivas) — Efendim, 
<bunlar evrak üzerinde tetkikat isteyen ciddî sorular
dır. Müsaade, ederseniz, kendilerine yazılı olarak 
cevap arz edeceğiim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendim. 
Buyurun Sayın ıFırat. 
AYHAN FİRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

3029 sayılı Yasa ile önümüze getirilen tasarı ara
sındaki teik fark, 3029 sayılı Yasada satılacaik tarım 
arazilerinin - hatırımda doğru kaldıysa - otuz veya 
otuzbeş hektar olduğu söylenildi, ıbu tasarıda ise her
hangi bir sınırlama yoktur. 

Sayın bakan söyleydb&lirler mi; bu sınırlamayı 
bilerek mi kaldırmışlardır, yoksa sehven mi yazıl
mıştır? 
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IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET MÜ-

KIERIRJBM TAŞÇIOĞUJU ı(Sivais) — Biraz evvelki ko
nuşmamda bu noktaya değinmiştim. Bizim, Köy Ka
nunundaki şerhi kâfi addetmemiz' sonunda gerek par
timiz, gerekse muhalefetteki arkadaşlarımız, bunun 
tasrihen 'ibefirtilmesünde fayda umuyorlar. Hükümet 
olaraik buna karşı gelmek ıgiibi bir durumumuz yok-
ıtur.; Zannediyorum ki, iblraz, sonra bu mesele öner
ge ile hallledıilecekitiir. 

IBAŞKAN— Anlaşılmıştır Sayın Bakan. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sorum o değil 

Sayın Başkan; 3029 sayılı Yasada 35 hektar, yazılı
yor, 'bu tasarıda ise sınır yoktur. Bunu bilerek mi 
getirmişlerdik? 

BAŞKAN — Miktar bölümünde Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

iMÜKERRiBM TAŞÇIOĞLU (Sivas).— Efendim, 
iptal edilen yasada da miktar yok idi; 30. hektar hi
kâyesi orada değil, başka yerde o. 

BAŞKAN — Sayın Yılmaz 'Demir; buyurun efen
dim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
yarın 60 inci yılı kutluyoruz. (ANAP sıralarından 
«66 ncı yılı» sesleri) 

^ BAŞKAN — Sayın mıilllefivekilleri, lütfen... 
66 ncı yılı, evet. 
Sayın mililetlvekMleri, soru dııyulamîyor, lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Önce, 66*ya bağ

ladıkları için hükümeti kutlarım. 
Anıttepe'de Atatürk sorarsa ki... (ANAP sırala

rından ıgürüılıtüler) 
HALİL ORHAN BRGÜDER (İstanbul) — Sa

yın Başkan, işte kalba ve yaralayıcı bir laf. 

BAŞKAN — Sayın Demir... 
Sayın milletvelkiillerıi, lütfen... 
HAEİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Ka

ba ve yaralayıcı bir cümle sarf etti, bunu geri alsın. 
BAŞKAN — Lütfen... Bk dakika... 
Sayın Dem!k, 66'ya bağlama, hükümeti kutluyo

rum» gfbi sözlerinliz anlaşılamamıştır, bunu düzel
tin. 

YILMAZ- DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
bakan derse ki, «vız geliyorsunuz...» 

BAŞKAN — Bırakın şimdi Sayın Yılmaz De
mir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın bakanım 
dedi ki... (ANAP sıralacından, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın bakanın öyle bir şey söyle
diğini toilemüyorum; öyle bir şey dendiyse, müda
hale edehiîseydiniz, ya da farkına varablseyduk, üze
rinde dururduk. 

Sayın Demir, ıbu 66'ya bağlama ve bunun hükü
metle ilişiği, başlangıçta da anlaşılamamıştır; açık
lar mısınız? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Ticarî ilişkiler 
yönünden... (ANAP sıralarından gürültüler) 

İDEVLET BAKANI AHMET KARAEVLİ (Te
kirdağ) — Hayır efendim, ne demek ticarî ilişki?... 

BAŞKAN — Sayın Dern'k, onu açıklar ve düzel
ik misiniz? 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, işi 
sağlama bağlamıştır manasına efendim. 

BAŞKAN — Düzeltülmiştir diyorsunuz... 
Sorunuzu alayım lütfen? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yarın Anıttepe'de, 

varsayalım! ki, bu memleketi kurtaran kişi, «169 dö
nüm vatan toprağım! kaç dolara sattınız?» derse, 
sayın bakan ne cevap verecek; «Nereleri sattınız» 
derse ne cevap verecek? (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

2. Sayın Bakan, SHP Grubuna «Vız gelL'rsiniz» 
tabirini kullandı. Buna karşıt olaraik, SHP'nin de 
iktidara geleceğini söyledi. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Allah 
göstermesin... 

BAŞKAN — Sayın milletvekii İleri, lütfen... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Arkadaşlara ma

lum oldu. 
ISaygılar sunaom. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Efendim, 
bilmiyorum nasıl cevap vereyim; ama biz, Ata'mızla 
kendi aramızda bu işi hallederiz. Alnımız açık, O'nun 
huzuruna hep çıkarız biz efendim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Pekli. 
Sayın Tutum, buyurun. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

üç sorum var. 
Sayın bakan bu. tasarı vesilesiyle ceVap verirken, 

«Biz, Anayasa MahkemesOnin iptal ettiği metne oran
la 3 önemli değişiklik getirdik: Mütekalbii'iyet şartın
da bir değişiklik; millî menfaat ve millî ekonomi 
şartını getkdiık;' bk de, mütekabiliyetten istisna me
selesinde ülke ve uyruk bazını getirdik» diyorlar. 

Şimdi sorularım şu: 
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1. Tapu Kanununun 35 'inci maddesinin birin
ci fıkrası yerinde duruyor sayın bakan. Birinci fık
rada, «Mütekabiliyet şartı aranır» diyor. HDna do
kunmuyor hükümet, ıo şartı belirten- hükme hiçbir şey 
demiyor, onu olduğu ıgilbi yerinde bırakıyor; ama bir 
fıkra ekliyor: «Mütekabiliyet şartımda hangi ülke
lerin ve hangi ülke uyruklularının istisna edilece
ğine Bakanlar Kurulu ıkarar verir» diyor. İptal edi
len metinde de, «Halen hangi ülkelere yukarıdaki fık
rada mütekabiliyet şartının uygulanmayacağına ka
rar verir» denmekteydi. Sayın bakan bu ikisi ara
sında fark görüyor; bu farkın ne olduğunu bir da
ha açıklarlar mı? 

«Mütekabiliyet şartımdan istisna» demek Sayın 
Başkan, hükümet bir kısım ülkeler için mütekabiLi-
liyet şartı arayabilecek, bir kısmı için de aramaya
cak ve tek taraflı olarak hiç aramadan da verebi
lecektir. İptal edilen metni de, sıff o nedenle 'iptal 
ediyordu. Bunu, bir değişiklik değildir diye düşünü
yorum. Acaba bu konuda bir fark var midir, bunu 
öğrenmek istiyorum? 

'İkindi sorum: «Millî /menfaatlere veya mil
lî ekonomiye faydalı olma halinde ancak 
istisna konulabileceğini» söylüyorlar. Bu ifa
deler kullanıllmasaydı; yani millî menfaat ve
ya millî ekonomi tabirleri kullanılmasaydı, 
Sayın 'Bakanlar Kurulu, sayın hükümet bu işlem
leri yaparken, millî menfaatlerdi ve millî , ekonomiyi 
gözetmeyecek miydi ki bunlara bu kadar sarılmak
tadır? Bakanlar Kurulunun millî menfaatlere uygun 

ı hareket etmesinin, rriillî ekonomiyi gözetmesinin do
ğal sonucu olduğunu kendileri söylediğine göre,- aca
ba bunu tekrar niye getiriyorlar ve bundan kasıt 
nedir? 

Üçüncü sorum: Anayasa Mahkemesi çok açık 
olarak «'Bu hususlarla ilgili usul ve esaslar Bakan
lar Kurulunca tespit edilir» hükmünü iptal etmiştir. 
Bu hüiküm; yani okuduğum cümle aynen bu metin
de de vardır. O hailde, Anayasa Mahkemesinin ip-
Ital doğrultusunda bir irade izhar etmesi karşısın
da, nasıl olurda bu metin burada yine yer alabili
yor? Acaba 'Bakanlar Kuruluma bu uygulama esasla
rının tespit yetkisinin devredilmesi apaçık Anayasa
ya aykırı olmayacak mıdır? 

ıBu üç konuda sayın bakandan cevap rica edi
yorum. 
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(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tutum. 
Sayın milletvekilleri, lütfen efendim karşılıklı ko

nuşmayınız; konuşmalar duyulamıyor. 
Sayın Bakan, buyurun eifendim. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
ıMÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Efendim, sa
yın üye ikindi sorusunu sorarken, zaten birinci so
rusuna da kendi kendisine cevap verdi; yani millî 
menfaatler ve millî ekonomi konusunu getirmekle, 
bunu bilhassa bu maddede beliftımekle biz, zannedi-
yoruzki, mütekabiliyet noktasında istisna getirmeye 
bir gerekçe de getirmiş oluyoruz. Bunun sarahaten 
belir bilmesi lazım, (Bu belirtîlnıemiş olsaydı; elbette-
ki bütün hükümetler, bütün kararlarında, bütün 
icraatlarında millî menfaati, millî ekonomiye fay
dayı dalma göz önünde tutarlar; ama her göz önün
de tutulan şeyin kanun tekniğinde, maddelerde ayrı 
ayrı, teker teker bildirilmesi diye'bir usul yoktur. 
Biz acaba bu yeni şekliyle neyin üzerinde İsrar edi
yoruz ve çok is'tilsnaî 'hal olan hangi durumda bu mü
tekabiliyet esasını kaldırmıyoruz ve kabul ettiğimizi 
de bildiriyoruz, İstisnalar tanıyoruz; onu dile 'ge
tirmeye çalıştık. Öbüründen çok farklı. Bunu geçen 
oturumda da ifade ettim, defaaitle ifade ettim. Öbür 
şeklinde, yani eski şeklinde 'mütekabiliyet esası ta
mamen saf dışı bırakılıyordu. Burada mütekabiliyet 
esasının şart olduğu kabul ediliyor, istisna getiriliyor. 
Bu istisnanın ne gîlbi bir durumda getirileceği konu
sunda ise; millî menfaatler ve millî ekonomiye fay
da bahis konusiu olduğu zaman, eÜbette göz önünde 
lutmamız icap eden mütekabiliyete istisna getirdiği
mizi belirtiyoruz. Benim izahatım bu efendfim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Bakan, 
şart zaten birinci fıkrada var. 

KÜLTÜR VE TURİZM ©AKANI MEHMET 
MÜKIERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — ikincide ol-
mazsa olmaz, .ikisinde de olması lazım. O takdirde 
yürütemezsiniz. Her iki kanunda da değişiklik ya
pacaksınız. İkİ madde tadilinin gelişinin sebebi bu 
zaten. 

BAŞKAN —* Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bayezit, 
M. TURAN BAYEZtT ı(Kahramanmı>araş) — Sa

yın Başkan, 'bir hükümet doğal alarak, kendi top
rakları üzerinde yabancıya tanıdığı bir hakkın, 'ken
di vatandaşı içlin <o yabancı ülkede de tanınmış ol
masını her şeyden önce düşünür ve gerçekleştürmeye 
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çalışır. Bu, hükümetin vatanseverliğinıkı bir sonucu
dur. Bugünkü hükümette de bu niteliğin olduğunu 
kabul etmek zorundayız* Ancak, zorunlu olarak 
mütekabiliyete istisna getiriliyor. Demek ki, bir mec
buriyet, bir horlatma vardır. Sualim şu: Hükümeti bu 
istisnaya; yani müiteka'hiliyet şartına istisna getirme
ye zorlayan letkenler nelerdir? 

ikinci 'sualim : Bu etkenlerle, bundan birkaç otu
rum önoe 'kabul etmiş olduğumuz kanun tasarısıyla 
öngörülen, yurt dışındaki işçMerirnıizin oylarını, dış ül
kelerde değil de gümrük kapılarında kullanmaları süs-
teml arasında zorunluluk bakımından bir benzerlik 
var anıdır?. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezlit. 
Buyurun Sayın Balkan. 
KÜLTÜR VE TUR'ÎZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Efendim 'ba
kınız, böyle 'bir 'kanun çıkmadan evvel de, mütekabi
liyet şartının uygulanması kaydıyla Amerikalı 264, 
Avusturyalı 218, Batı Almanyalı 526 Fransız 551, in
giliz 865, llüalyân 1 838 kişiye muhtelif devirlerde, 
Türkiye'de 'gayrimenkul edinme. haJkkı verilmiştir. 

Şimdi, mütekabiliyet anlaşması konusunun üze
rinde durarak bir hususu belirtmek istiyorum; fiilî 
müüeka'bilıiye't denen nesne çalışmaktadır. Aslında mü
tekabiliyet anlaşması -geçen oturumda da söyledim-
devlötlerarası yapılan bir anlaşma değildir, heyetlerin 
karşılıklı oturup da, kütlür anlaşması gibi, sair an
laşmalar gılbi karşılıklı olarak imzaladıkları 'bir pro
tokol değildir. Bahis konusu, fiilî mütekabiliyettir. 

Bir yabancı uyruklu kimse Türkiye'ye gelir, mu
ayyen b'ir gayrimenkulu satın almak ister... Pratikte 
'bu iş nasıl yürüyor : Fiilî ımütekabiliiyeltıi anlatıyorum; 
bu kimsenin isteğini kabul eden merci, o kimsenin 
uyruğunda 'bulunduğu ülke nezdindeki (büyükelçimize 
sorar : «Orada da bizim vatandaşlara satış yapılıyor 
mu?» Basit bir muhabere; «Evet» dendiği takdide, o 
kimseye lis'teğinin kabul edildiği söylenilir; yani o 
kimse de mülk edinebilir. 

Bu 'hadise, büyütülecek bir (hadise değildlir. Bu
nun rriiMî ekonomimize faydası üzerinde saatlerce bu
lgun durduk, geçen oturumda durduk. Hele hele mil
lî nıenlaaltlerimizin^ her şeytin üstünde olduğunu üs
tüne basa 'basa söylüyoruz. Bunun karşısında, bu ka
dar ''basit blir formaliteyi 'bir kenara koymakta biz 
mahzur 'görmüyoruz. Bu 'bizim 'bir siyasî tercihimiz-
dir; açıkça ifade ediyoruz. 

Cevap 'bu efendim; teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Anlaşılmıştır. 
M. TURAN BAYEZÎT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sualimi anlatamamışım 'ben. Sualimin ce
vabı Ibu değil. «Cevap vermiyorum» desin, bu ceva
bı değil. Mütekabiliyete istisna getirmenin zorunlulu
ğu nedir, hükümet hangi nedenle bu istisnayı gdtiınme-
yi kabul etnniştÜT?. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
M'ÜKERR'EM TAŞÇIOÖLU ((Öİvas) — Efendim geçen 
konuşmamda da, bir evvelki arkadaşın sorularına ce
vap verirken de söyledıiım; Belli, sarih istisna getirdiği
miz haller; millî menfaatimiz, milî ekonomimize 
menfaat sağlayan hallerdir. Başka söylenecek bir şey 
yok. 

BAŞKAN — Böyle anlaşılıyor. 
Buyurun Sayın Erel. 
»SAHJÎM EREL (Konya) — Sayın Başkan, gö

rüşülmekte 'olan yasla (tasarısı kanunlaştığı 'takdirde, 
ülkemizden taşınmaz alacak olan çeşitli milletlere 
mensup insanların dolayısiyle çeşitli dinleri de ola
caktır. örneğin; Ermeniler, Rumlar, Yahudiler, Ye-
hova ŞahMeri, Budist'ler ve benzerleri. Bu gilbi din
lere mensup topluluklar tabiî ki memleketâmizde de 
dinî geleneklerini sürdüreceklerdir. Bunların, memle-
ket'imizde İbadetlerini, dinsel arzularını, görevlerini ye
rine getlirmek için kuracakları kiliseler, havralar, Buda 
tapınakları ve 'buna benzer diğer ruhban okulları na
sıl yapılacaktır?. Bunların inşaası ile ilgili olarak hü
kümetin tutum ve tavrı ne olacaktır?. Böyle bir ola
yın Lozan Antlaşması ile nasıl bir bağdaşması ola
caktır?. 

BAŞKAN — Buyurun. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERRÖM TAŞÇIOĞLU ((Sivas) — Sayın Baş
kan, saltış yapılacak kişilerdir, şahıslardır. Şahıslar da 
gel'îp kilise yapmazlar. Bir şahıs buraya gelip de, «tBen 
burada kilise yapmak istiyorum» demez. 

Kaldıki, *bu sorunun 'bu kanunla ilgisi olmadığı gibi, 
mevcut mevzuata göre kilise yapmak da yasaktır. 
Bunlar, zamanında öbür meclisler tarafından mev
zuata bağlanmıştır. Endişeniz bu olsun. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Bakan, anlata
madım galiba. Kişiler gelecek ıblir kişi gelmeyecek. 
Kişiler topluluk oluşturur. Belki 50 kişi gelecek. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇİDÖLU (Sivas) — Efendim, 
mevzuata göre kilise yapmaları, ruhban okulları aç
maları, sinagog yapmaları yasak. Bu itibarla hiç en
dişeyi mucip bir durum yok. 
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SALİM EREL '(Konya) — Sayın Balkan, anlata-
sınız?. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜ1KERREM TAŞÇIOÖLU (İSSivas) — 'Mevzuat öy
le, yaptıramıyorsun-uz zaten. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır efendimi. 

Sayın miıltelVekiılileri, ımadde üzerinde verilmiş 
önergeler vardır, önce veriliş, sonra aykırılık sırasına 
göre okutup, isteme koyacağım : 

Sayın Başlkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci (maddesi (hülk-

ımü Anayasaya aykırıdır. Bu nedenlle reddi gerekir. 
İşlbu önergemizin İçtüzüğün 85 indi ımaddesli uya

rınca oya sunulmasını saygıyla arz ve 'teklif ederiz. 

Onursal Şeref 'Bozkurt 
, Çanıalkkate 

S. Hüsarneltitin Konuksever 
Edime 

Türkân T. An'kan 
Edirne 

Hüseyin Aydem&r 
İzmir 

Cafer Tayyar iSadiklar 
Çanakkale 

Selaıhatbin Taflıoğlu 
Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Sayın Başlkanlığa 
Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesinin bi-, 

rincıi paragrafında yer alan : «'Hangi ülkelerin ve/ve
ya» Übaresiyle «ve tüzelikiş'illerin» iilbaresinin madde 
metninden çıkarılmasını saygıyla arz ve 'tefeli! ede
riz. 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Türkân T. Arikan 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Selalhattıin Taflıoğlu 
Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Kasarının 2 nci maddesindeki 

'birinci paragrafın sön cümlesinin : 

'hususlarla İlgili usul ve esaslar Balkanlar 
Kurulunca bir tüzük ite tespit edilir.» Ibiçiminde de
ğiştirilmesini saygıyla arz ve teklif ©deriz. 

Onural Şeref IBozkurt 
Çanakkale 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Cafer Tayyar Sadıklar 
Çanalkikaîe 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Rüştü Şardağ 
İzmir 

Sayın Başlkanlığa 
2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Maddesi ile 

442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine İkişer 
Fı'kra Elktenmesİne Dair Kanun Tasarısının (427 sıra 
sayılı) 2 nci maddesinin birinci paragrafı sonuna aşa
ğıdaki cürnllenin ekılerumesini arz ve teklif ederiz. 

«Ancalk 'bu fıkra Ihükmü tarımsal üretim maksa
dıyla iktisap edilmek istenen araziler için geçerli de
ğildir.» 

Erol AğagM 
Kırklareli 

Turan Bayeznit 
Kahramanmaraş 

Cahit Tutum 
Balıkesir 

Tülay Öney 
İstanbul 

Ömer Kuşhan 
Kars 

Sayın Başkanlığa 
Tasarının 2 nci maddesinde «Ancak» diye -başla

yan paragrafın sonuna, «Bu fıkra hükmü tarımsal 
üretim [maksadıyla iktisap edilmek istenen araziler için 
geçerli değildir» cümlesinin ekılenımesini saygıyla arz 
ve teklif ederiz. 

îsmaii Şengün 
Denlizlli 

Kadri Altay 
Antalya 

Turgut Kunter 
Rize 

Rıfat Bayazıt 
Kaihramanmaraş 

Bbubekir Akay 
Erzurum 

Hilmi Biçer 
Sinop 



T. B. M. M. B : 95 11 . A . 1986 Ö : 1 

Sayın Başkanlığa 
1. Görüşülmekte olan tasarının 2 nci maddesin

deki birinci paragrafta yer dan birinci cümleıden 
sonra : 

«Bu suretle temellük olunan gayırumenkulıler ma-
'liklerince bizzat kendisi ve/veya a'ilesıi bireyleri için 
konut maksadı veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
na uygun olarak turistik amaçlı ekonomik faaliyet
ler dışında Ihedıanigi 'bir ımafcsafla kullanılamazlar. Bu 
gayrimenkuller Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olma
yanlara, hu Kanunla derpiş olunan usul ve esaslar dır 

şında devir ve temlik olunamazlar» 'İbaresinin, 
2. Tasarının 2 nci maddesindeki 'birinci paragra

fın sonuna : 
«Bu madde hükmü uyarınca temellük olunacak 

gayrismıenkuler Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisin
de, 'bir şahıs için 20 (yirmi) dekardan, üçüncü dere
ceye kadar hısımlar (Sihri'yet dahil) (bakımlından hep
sinin toplamı itibariyle 50 (elli) jdekardan fazla ola
maz» İbaresinin eklenmesini saygıyla arz ve teklif 
ederiz. 

Onura! Şeref Bozkurt Hüseyin Aydemir 
Çanakkale İzmir 

S. Hüsamettin Konuksever Cafer Tayyar Sadıklar 
Edirne - Çanakkale 

Türkân T. Arıkan Selahabtün Taflıoğlu 
Edirne Yozgat 

Rüştü Şardağ 
izmir 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 427 sıra sayılı kanun tasa

rısının 2 nci maddesinin birinci fıkrasının aşağıdaki 
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ayçan Çakıroğuiliarı Alâeddin Kısakürek 
Denizli Kahramanmaraş 

Mehmet Onur îhsan Nuri Topkaya 
Kahramanmaraş Ordu 

Mustafa Sabri Güvenç Altınök Esen 
Niğde Konya 

«Ancak, millî menfaaltlara ve/veya millî ekono
miye faydalı görüldüğü haillerde, Bakanlar Kurulu; 
hanigi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki 
gerçeik kişilerin Ibu maddedeki kısıtlamalardan istisna 
edileceğine karar vereoiltr. Bu hususlarla ilgili usul 
ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fıkra 
hükmü, 'tarım arazileri ile tarıma veya hayvancılığa 
yönelik üretim maksadıyla iktisap edilmek istenen 
araziler hakkında uygulanamaz.» 

Gerekçe : Fıkra metninden tüzelkişiler çıkarılmış
tır. 

Sayın Başkanlığa 
Tasarlının 2 nci maddesinin metinden çıkarılması

nı arz ve teklif ederiz. 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Fikret Ertan 
İzmir 

Şükrü Babacan 
Kırklareli-

Süleyman Koyuncuigil 
Gaziantep 

Cemal Özdemir 
. Tokat 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, şimdi önerge
leri' aykırılık derecesine göre yeniden okutacağım. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
. önergemiz daha vardı, okunmadı efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, tüzelkişilikle ilgili bir 
önerge okundu; o önergede sizin de isminiz var mıy
dı efendim? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, ellimizde baş

ka önerge yoktur. Eğer verilmiş önerge varsa, tek
rar araştıralım. 

Sayın miıMeDvekilleri, şimdi önergeleri aykırılık sı
rasına göre tekrar işleme koyuyorum, 

Sayın Onural Şeref Bozkurt imzasıyla baş
layan bir önerge ile Sayın Şükrü Babacan imzasıyla 
başlayan diğer önerge; madde metninin Anayasaya 
aykırılığı nedeniyle tasarı metninden çıkarılmasına 
'Miskindir. Bu iki önergeyi birlikte işleme koyuyo
rum. 

önergeye Komisyon katılıyorlar mı? 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Önergeye Hükümet katılıyor mu 
efendim? 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Birlikte işleme konan önergelere 
hükümet ve komisyon katılmıyorlar. 

önerge sahiplerinden konuşmak isteyen var mı 
efendim? 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Efendim, tasarının ıbirinci maddesinde hu konuya 
yeterince değindim. Bu nedenle huzurunuzu fazla iş
gal etmeyeceğim; o konuşmamı aynen tekrar ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Anlaşılmış'tıır -Sayın Bozkurt. 
Her iki önergeyi birlikte oylarınıza sunuyorum : 

Kalbul edenler... Kabul etmeyenler... Birlikte işlieme 
konan önergeler ka'bul edilmemiştir. 

Şimdi diğer önergeyi okutup, işleme koyuyorum : 
Çanakkale Milletvekili Onura! Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi : 
2 nci maddesinin 'birinci paragrafında yer alan : 

«Hangi ülkelerin «ve/veya» 'İbaresi ile «ve tüzelkişi
lerin» ibaresinin madde metalinden çıkartmasını say
gı ile arz ve teklif ederiz. 

BAŞKAN — önergeye Komisyon katılıyor mu? 
PLAN VE BÜTÇE (KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNCEIR (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU ^Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon ve Sayın Hükümet 
katılmıyorlar. 

Sayın Bozkurt, açıklamanız olacak mı? 
ONURAL iŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Müsaade ederseniz, yerimden arz etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Buna Ibenzer mahiyette 1 inci maddede de önerge 
takdim etmiş ve önergemi açıklamıştım. Orada arz 
ettiğim hususlardan bir kısmı sayın iktidar partisii 
üyelerince makul görülmüş olacak İki, bir kısmını 
kapsayacak istikamette bir değişiklik önergesi o mad
de üzerinde takdim edildi, oylandı ve kalbul edâdıi. 

Biraz evveli okunurken de tespit ettim; 'bir öl
çüde de loJsa, yine ıbentaı amacımı istihdaf eden bir 
önerge verilmektedir, ona intizar ediyorum ve 'yüce 
Meclise saygılar ısunuyorum efendim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bozkurt, te
şekkür ederim. 

Önergeyi oylarınıza ısunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul efcmeyenller... Önerge kaibul edilmemiştir. 

IDİğer önergeyi- okutup, işleme koyuyorum : 
Çanaikkaile Milletvekili Onura! Şeref Bozkurt ve 

arkadaşlarının önergesi ı 
2 nci maddesindeki 'birinci paraigrafın son cümle

sinin : 
«Bu hususlarla ig i i usul ve esaslar Bakanlar Ku

rulunca Ibir tüzük ile tespit edilir.» 

BAŞKAN. — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 

PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 
OENGÎZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — 'Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURÎZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bozkurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Burada, Bakanlar Kurulunun bu Kanun uygulama
sıyla ilgili esasları ve usulleri 'tespit ederken, tüzük 
metoduyla, tüzük ihdası suretiyle yapılmasını arzu 
ettim. Tüzük, Ibizim kanun tekniğimiz içerisıinde, ka
nunların uygulanmasını belirleyici mahiyette bir idarî 
tasarruftur; ama yönetmenliğe nazaran daha geniş 
kapsamlıdır. Konunun önemine Ibinaen Ibu hususun 
gerçekten Bakanlar Kurulu tarafından, icabında Da-
nışitayın görüşü ve 'Danıştayın denetimini de istihsal 
edecek Ibiçimde, bir /tüzük marifetliyle düzenlenme
sinde oldukça yarar ve fayda olduğu kanısındayım. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederimi; anlaşılmıştır Sa
yın Bozkurt. 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 
Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 

IDiığer önerigeyi okutuyorum *. 
'Denizli Milletvekili Ayçan Çakıroğulları ve arka

daşlarının önergesi : 
«Ancak, millî menfaatlere ve/veya millî ekonomi

ye faydalı görüldüğü haillerde, Bıakanlar Kurulu han
gi ülkelerin ve/veya hangi ülkeler uyruğundaki ger
çek kişilerin hu (maddedeki kısıtlamalardan istisna 
edileceğine karar verebilir. Bu hususilarla ilgili usul 
ve esaslar Bakanlar Kurulunca tespit edilir. Bu fık
ra hükmü, tarım arazileri ile tarıma veya hayvan
cılığa yönelik . üretim maksadıyla iktisap edilmek 
istenen araziler hakkında uygulanmaz.» 

BAŞKAN — Komisyon?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİZ TUNGER (Kayseri) — Katlim ıyoruz efen
dim. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
IKÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahiplerinden açıklamada 
bulunmak feteyen var mı? 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Öner
gemiz açık efendim. 
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BAŞKAN — «Önergemiz açık» diyorsunuz, 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul öd en

ler... Etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, aykırılık sırasına bakıyorsanız, tarım 
arazisi konusunda benim önerigem daha aykırı. 

'BAŞKAN — Değil, başka bir şeyi okuyorum 
Sayın Bozkurt. 

Sayın Erol Ağagil ive arkadaşlarının önergesiyle, 
Sayın ismail Şengün ve arkadaşlarının önergesi, 
simidi Ikdbul edilen önergeyle aynı anlamda ve aynı 
İsteği ihtiva etmektedir ve bu istek de kabul edilen 
önerge ile karşılanmış Ibullunmalktadıır. 

Önerge sahiplerinin 'bir diyeceği yoksa, iki öner
ge, kabul edilen 'bu önergeyle karşılanmış durumda
dır. 

Sayın Ba yazıt, 'bir diyeceğiniz mi var efendim? 
RIFAT BAYAZIT (Kabramanımaraş) — Sayın 

Başikan, esasen iktildar partisi de bu konuda bir 
önerge vermiştir ve az önce de o önerge Genel Ku
rulumuzca kaibul edilmiştir. lÖizkn önergemiz de aynı 
istikamette olduğu için, Genel Kurula teşekkür edi
yoruz. 

'BAŞKAN — Evet efendim, anlaşılmıştır. 
Bu nedenle iki 'önergeyi işleme koymuyorum. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Koyun efendim. 

BAŞKAN — 'Bir önce kaibul edilen önergeyle 
bu önergenin ihtiva ettiği hususlar kaibul edilmiş ol
duğundan, bu iki önerigeyi bu nedenle işleme koy
muyorum. 

RIFAT BAYAZIT (Kahramanmaraş) — Sayın 
Başkan, zapta geçmesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Bayazıt, demin kabul ©dilen 
önerge daha kapsamlı, daha (ayrıntılı, daha geniş ol
duğu için, ayikırılılk derecesine göre ilk sırayı aldı 
ve kaibul edildi. S'izin 'belirttiğimiz önergeler de zap
tta 'böyle geçtiğinden, amaç hâsıl olmuştur sanıyo
rum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan... 
'BAŞKAN — Usul hakkında mı Sayın Kuşhah? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, 

önergeler üzerindeki izahınızla ilgili konuşmak isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kalrs) — Biraz evvel kabul 

edilmiş olan önergeyle verilmiş olan ve şu anda 'iş
leme koymadığınız iki önerge aynı mahiyette idiy
se, Başkanlılk Divanı hu önergeleri birleştirerek, bir
likte mütalaa etmeli ve içtüzük gereğince o şekilde 

oylama yapmalıydı. Şu anda «Bu önerge kabul 
edildi, Öbürlerini işleme koymuyorum» demekle Baş
kanlık Divanının uygulamasında İbir yanlışlık, bir ak
saklık meydana gelmektedir ve bu, kötü bir teamüle 
neden olabilir. O bakımdan, lütfeder de Başkanlık 
Divanı Ikabul ederse, oylamanın yenilenmesinde veya 
üçünün beraber oylanmasında ve işlemin de o şe
kilde zabıtlara 'geçmesinde yTaraır vardır. 

'BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Kuşhan. 
İlik oylanan önerge daha kapsamlı ve daha ay

kırı olduğu için, ilk sırada incelenmişti, Önergeler 
daha önce okundu ve ayrı ayrı zabıtlara geçti. Şimdi 
de, daha önce kaibul edilen önerıge, diğer iki öner
gede belirtilen hususları kapsadığı için, bu önergeleri 
işleme 'koymadığımızı belirttim. 'Bu sizin talebiniz de 
ayrıca zabıtlara geçmiştir. 'Bu konuda yapacak baş
ka bir işlem yoktur. 

Son önergeyi okutuyorum : 
Çanakkale milletvekili Onura! Şeref Bozikurt ve 

arkadaşlarının önergesi : 
Tasarının 2 neti maddesindeki birinci paragrafta 

yer alan birinci cümleden sonra : 
«Bu suretle temellük olunan gayriımenkulleır ma-

- lifcılerinoe bizzat Ikendisıi ve/veya ailesi, bireyleri için 
konut ımaksadı veya Türkiye Cumhuriyeti mevzuatı
na uygun olarak turistik amaçlı ekonomik faailiyet-
ler dışında herhangi bir maksatla kuHanılamazılaır. 
Bu gayrimenlkuler Türiciye Cumhuriyeti vatandaşı 
olmayanlara, bu Kanunla derpiş olunan usul ve esas
lar dışında devir ve temlik olunamaz» ibaresinin, 

2. Tasarının 2 nci maddesindeki birinci parag
rafın sonuna; 

«Bu madde hükmü uyarınca temellük olunacak 
gayrimenlkuler, Türkiye Cumhuriyeti sınırları 'içeri
sinde, bir şahıs için 20 (yirmi) dekardan, üçüncü 
dereceye kadar hısımlar (Sıhriyet dahil) bakımından 
hepsinin toplamı itibariyle 50 (elli) dekardan fazla 
olamaz.» 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?.. 
PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

CENGİİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
KÜLTÜR VE TURÎZ'M BAKANI MEHMET 

MOKERREM TAŞÇIOÖLU (Sivas) — Katılmıyo
ruz. 

BAŞKAN — Önerge sahibi olarak Sayın Boz-
ıkunt söz istemişlerdik. 

Buyurun Sayın Bozikurt. 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, saygıdeğer milletvekilleri; takdim et-
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miş olduğum 'bu son değişiklik önergesiyle özel
likle (köy ısınırları içerisinde yer alan gayrimenkul -
•lenin, kullanılış maksadı açısından 'bir değişiklik 
önermek istedim. önerdiğim değişikliğe göre, sade
ce kendisinin ve efradı ailesinin konut maksadıyla 
kuillanacağı, ya da, Türkiye Cumhuriyeti yasalları
nın, mevzuatının öngördüğü veçhile, turistik 'amaçlı 
ekonomik faaliyette Ibullunması dışında, 'bu. »gayrimen-
kullerin herhangi bir maksatla kullanılmamasını te
min etmeye çabaladım. 

Öte yandan, yine bu gayrimenkuierin bir ya
bancı tarafından iktisap edilmesini, temellük edilme
sini takiben, yine bir 'başka yabancıya o yabancı ta
rafından devredilmesinin, temlik edilmesinin yine 'bu 
Kanunun hükümHerine ta'bi olacağını 'belirtmek iste
dim. 

öte yandan, Ibir sınırlama ıgetiırmek istedim : Bu 
gayrimenkuller 'bir şahıs için azamî ne kadar lolma-
lıdır? Benim önerime göre bu 20 dekar olmalıdır. 

öte yarıdan, üçüncü dereceye Ikadar ikan hısım
lığı, usul ve füruu. (itibariyle civar hısımlığı ve ke
za sihri hısımlık da dahil olmak üzere, hısımlar iti
bariyle hepsinin Türikiye sınırları içerisinde edinelbi-
ieeekıleri gayrimenlkuilılerin toplamının 50 dekarı aş
maması gerektiğini vurgulamaya çalıştım. 

Öncelikle şu hususu arz etmek isterim : Eğer 
maksat salt turizm lise, eğer maksat salt turizmden 
gelir elde eitmek ise, ıbenim takdim ettiğim önerge 
'bu amacı istihsal etmek için yeterlidir, 'kâfidir. Eğer, 
turizmin dışında 'başka sektörlerin de 'bu gayırimen-
kullerde kullanılacağı söz konusu ise, o zaman Iben 
'buna karşı çıkıyorum. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım 'bir önerge da
ha tâlkdim ettiler. Esasen, dalha önce 3029 sayılı Ya
sanın 2 mci maddesiyle Köy Kanununa getirilen de
ğişiklikteki ifade; yani «Ancak bu fıkra hükmü, 
tarımsal üretim maksadıyla 'iktisap edilmek istenen 
araziler için geçerlıi değildir» hükmü, 'biliyorsunuz 
ibu tasarıda yer almamaktadır. Değerli aricadaşlarırn 
isabetle Iböyle Ibir önergeyi Verdiler.- önergenin laf
zında bir sakınca var; öncelikte ona işaret etmek 
isterim. Lafzındaki sakınca şudur : 

Tarımsal üretim amacıyla iktisap edilecek ara
zi mefhumu başkadır, tarımsal arazi mefhumu baş
kadır. Yani, değerli arkadaşlarımın önergesinde yer 
'alan ifadeye göre, bir tarımsal arazi, tarım dışı amaç
larla ıkullanılm'aik üzere yalbancılar tarafından ikti
sap edilebilecek demektir. Oysa, tarım 'topraklarının 
'kıtlığı ve ülkemizde, özellikle tarım topraklan üze

rinde ıgerçekten savurganlık addedilebilecek bir bi
çimde oranın sanayie ve diğer sektörlere tahsisi su-
rcitıiyle tarımsal arazinin heder edilmesi hususu da 
göz önüne, alınırsa, hiç olmazsa arkadaşlarımın ve
recekleri önergeyi -'benim önergemden daha hafif 
olmakla 'beraber- «Tarım arazisi» diye tasrih etmek 
suretiyle vermenin isabetli olacağını burada, yüce 
Meclise arz etmek isterim. 

Öte yandan, arz etmek istediğim bir husus da 
şudur : 1 inci madde görüşülürken sayın bakana, 
«Özellikle 3029 sayılı Yasanın yürürlüğe girdiği ta
rihten, Anayasa 'Mahkemesi, tarafından iptal edilip 
gerekçeli iptal kararının yayınJlandığı tarihe kadar siz 
kimlere arazi sattınız?» dedim. Bu 'arazinin miktarı 
nedir yüzölçümü nedir? Sayın ıbakan, zannediyorum 
'bunları ıbana yazılı olarak lütfedip 'gönderecekler. 

Sayın Ibakana demin ıbir soru daha sordum; 3029 
sayılı Yasaya göre Bakamlar Kurulu, bu tarihler ara
sında kanunun öngördüğü veçhile bu temellük keyfi
yetinin ya da temlik -keyfiyetinin ya da iktisap key-
fiyetiriin hangi usul ve esaslara göre yapılacağı hu
susunu tespit etmdk ye'tikisini almıştır? O zaman çe
şitli yörelerden toplam 169 dön'üm kadar yer satıl
dığı ifade edilmiştir. Benim incelemelerime göre de 
Bakanlar Kurulunun hu konuda bir tek kararnamesi 
vardır; o kararnamede, herhangi bir usul, herhangi bir 
esas tasrih ya da tadat olunmaksızın, sadece üç ülkeye 
(bu kanundan istifade edilmek suretiyle temelHük hak
kının tanındığı ifade edilmiştir. Oysa, bunun usulü 
nedir, bunun çerçevesi nedir, bu hangi prosedürün ik
mali suretiyle tahakkuk eder? Bu konularda Bakanlar 
Kurulunun bugüne kadar yayınladığı ve tespit ettiği 
ne bir genelge, ne bir Bakanlar Kurulu kararı, ne bir 
'yönetmelik ve ne de bir tüzük vardır. Ceffel kalem, 
faraza, Kuveyt'ten gelecek falancaya, talep ettiği fi
danca yerin satılmasında bir mahzur yoktur, şeklin
de ıbir uygulama getirilmiştir. Bu uygulama yanlış
tır. Bu uyigulama mutlak surette kanunun lafzına da 
uygun değildir. Binaenaleyh, kanunun lafzına ve ru
huna uygun hale getirilmesi için hükümet, hangi usul 
ve esaslar tahtında bu satışı yapacağının kurallarını 
!katı bir şekilde tespit etmek mevkiindedir. Bu husu
sa işaret etmek is'tedim ve önergemle, hiç olmazsa 
bu kuralların bir kısmını ihdas ötme yolunda bir ça
bayı yüce Meclis'in huzuruna getirmek arzusunda
yım. 

Bu düşüncelerimin yüce Meclis tarafından kabule 
şayan görülmesi dilek ve arzusuyla hepinize saygılar 
sunuyorum. 
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ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bozkurt. 
öneHgeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir. 
2 nci maddenin oylanmasının, açık oylama şek

linde yapılmasına dair bir önerge vardır. 
CAIHİT TUTUM (Balıkesir) — Önerimizden vaz

geçiyoruz Sayın Başkan. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
2 nci maddeyi, kalbul edilen önergedeki değişik 

şekliyle oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Et
meyenler... 2 nci madde kalbul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
»MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe (girer. 
BAŞKAN — Bizdeki klayMara göre, 3 ündü mad

de üzerinde Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adı
na Sayın Rıfat Bayazıt süz istemişlerdir. 

(Buyurun Sayın Bayazıt. 
IMIDP GRUBU ADINA FIRAT BAYAZIT (Kah

ramanmaraş) — Sayın Başkan, çok muhterem mil-
lelivekileri; 427 sıra sayılı kanun tasarısının tümü 
üzerindeki görüşmelerde grulbumuzun görüşlerini arz 
etmiştüm. Buna lalve olarak 3 üncü madde hakkında 
da söz almamın sebebi; hem sayın bakanın burada 
vermiş olduğu bir sözden cesaret almam, hem de 
-3 üncü makide hakkında bir önerge vermekle bera
ber- yürürlük konusunda gerek ilim adamlarının gö
rüşlerini, (gerekse Anayasa hukukuna ilişkin bazı pa
sajdan arz etmeyi kendime bir görev saymış oîmam-
dandır. 

Muh'terem arkadaşlarım, şimdi sizlere Profesör 
Faruk Erem'in Ankara Hukuk Fakültesinin 1973 yılı 
324 numaralı yayını olan «Oeza Muhakemeleri Usu
lü Hukuku» adlı kitabının 329 uncu sayfasından bir 
pasaj okuyacağım : 

«'Anayasa Mahkemesinin iptal kararına rağmen, 
iptal edilen hükmün aynı veya benzeri değişik deyim
lerle aynı hükmü kanunlaştırmak hareketi, anayasa
ya aykırılıktan, anayasayı Mal kavramına doğru giden 
kuvvetli bir karinedir. Fakat anayasaya aykırılıkta 
ısrarın herhalde bir anlamı ve yorumu olabilecektir. 

Kâldıki yürütme organının Anayasa Mahkemesi 
kararına uymak zorunluluğunda olmadığı zannı hu
kukî bir görüş sayılamaz. Bir tarafa yapıcı diğer ta
rafa bozucu ye'tiki tanıyan ve bunun ne zaman bite
ceğini göstermeyen bir hukukî sistem, mantıken mev
cut olamaz. Bir tarafa yapılanı bozmak yetkisi ta
nınmış olunca diğer tarafa uyma zorunluluğu da 
(böyle bir sistemin tabiî sonucudur. Nitekim burada 

olduğu gibi, tevali eden'bozma ve aynı şeyi yapma, 
karşılıklı 'olarak her iki organı yıpratacaktır. Böyle 
bir sonuç, aynı anayasa sistemi, içinde haklı görüle
mez.» 

Profesör Tahsin Bekir Bafra'nın dediği gibi, iptal 
edilen hükmü yeniden yürürlüğe koymak, gibi olay, 
çok ciddî bir konudur ve anayasaya aykırılık kav
ramı bu sınırda bitmiş sayılabilir ve bundan sonra 
sadece anayasayı ihlâl fiilinin kanunî unsurlarının 
olayda mevcut olup dlmadığının münakaşası kalır. 

«Profesör Osman Berkitye Armağan» adlı 1977 
tarihli eserin 584-585 inci? sayfalarında italyan Ana
yasa Profesörü Crisafulli, «Hukuk açısından yasama 
organına, esas yönünden Anayasaya aykırı beyan 
olunan bir kuralı yeniden yapmanın yasaklanmadı
ğını, pozitif hukuk bakımından böyle bir durumun 
meydana gelmesine engel bulunmadığını; ancak, yerii 
kanunun anayasaya aykırılığı ilan edilmiş olan bir 
kuralın 'geçerli olduğunu .beyan etmesi halinde duru
mun değişeceğini, italyan Anayasasının 136 nci mad
desi hükmünce Anayasa Mahkemesi kararlarının so
nucu olarak etkili olma niceliğini kaybeden bir ya
sanın bu niteliğini devam ettirmeye yasama organı
nın yetkili olmadığını» belirtmektedir. 

Profesör Cristafulli'nin yaptığı açıklamaya göre, 
italyan uygulamasında bu son durum iki defa ger
çekleşmiş olup sonuçta iptal kararı verilen her iki
sinde de yasama organı, Anayasa Mahkemesinin ana
yasaya aykırılığı ilan olunan iki yasanın, anayasaya 
aykırılığının tespitini hemen takiben geriye yürür 
biçimde teyidini ön/gören muvakkat düzenleyici ka
rar getirmiştir. Kaldılki Anayasamızda iptal geriye 
işlemez. İtalyan Anayasa Mahkemesinin 30 Mayıs 
1963 gün ve 73 sayılı, 6 Temmuz 1966 gün ve 88 
sayılı kararları bunu .göstermektedir. 

(Muhterem milletvekilleri, Anayasa Mahkemesin
ce, açılacak bir dava üzerine tekrar bu kanunun ip
tal edilmesi, -çünkü b'iz bunu, Anayasamızın bu ko
nuya ilişkin mehazı bulunan italyan Anayasasından 
ailidık- hakikin suiistimali esasından giderek, Anaya
sasının iptal hükmünü geriye doğru yürütür. Ben 
bundan cesaret alarak, hukuk tatbikatının gereğini 
izah ederek arz ediyorum. 

Sayın bakan, «iBİz bunu bir müddet i'şletmeyece-
ğiz» dedi, bir önerge verdi. Nitekim elimizdeki iptal 
edilen 3029 sayılı ve 21.6.1984 tarihli Kanun, 28.6.1984 
tarihinde yayınlanmıştır. Anayasa Mahkemesinin ip
tal kararı, 13.6.1985 tarih ve 1984/14 esas, 1985/7 
karar sayılıdır. Bugün getirilen hüküm, Anayasa 
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(Mahkemesinin iptal ettiği kanunun benzeri' şekilde
ndir. Bunun da iptale malhkûm olacağını zannediıyo-
ırum; açıldığı zaman,.dava bu sonucu doğuracaktır. 

(Muhterem arkadaşlarım, burada bir konuyu daha 
arz etrodk istiyorum. Esasen, bizim Medenî Kanunu
muzun 2 nri maddesinin son fıkrası, «Bir hakkın 
sırt gayri izrar eden suiistimalini kanun himaye et
mez» demekte'dir. Biz, yasama hakkını suiistimal et
meyelim, 'hiç değilse bir sene müddetle bunun yü
rütülmesini, durduralım. Anayasa Mahkemesi iptal 
«ederse ne âlâ, etmezse bir sene sonra yürürlüğe gir
sin. Bundan devlet zarar görmez, hukuk zarar gör
mez. Kanun bundan ibarettir. . 

Halkkın suiistimali yoluna gitoeyelim. Bu husus
ta önergemiz de mevcuttur. önergemizin işleme ko
nulmasını arz eder, hepinize saygılar sunarım. (MDİP 
«ıralarından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayazıt. 
Şahsı adına Sayın Şülkrü Bafbacan; buyurun efen

dim. 
ŞÜİKRÜ BABACAN (Kırklareli) — Sayın Baş

kan, sayın mlletvdkilleri; sözlerime, yaşanmış biir 
olayı sizlere aktararak başlamak istiyorum. 

Kıırikılarel'i'riin Babaeski İlçesinin bir köyünde yaşlı 
bir köylü vatandaş başından geçen olayı, «Bvla't, 
(gençliğimde İstanbul'da tramvay şirketinde çalışıyor
dum. Tramvay şirketi o zamanlar Fransızların ida
mesi altında idi. ıBir gün, yaptığım bir yanlışlık ne
deniyle müdürüyete çağırıldım. Müdürüyette, Fran
sız müdürün ve onun patronunun bana yaptığı ha
karetleri aradan 50 sene geçmiş olmasına rağmen 
(hâlâ unutmadım; unutamam» diye anlattı ve-«Sizler 
de bu gidişinizle, çoluk çocuklarınızla, torunlarınızla 
aynı hakaretlere, aynı akıbetlere uğramaya hazır 
olun» dedi. 

Emperyalizm, eskiden olduğu gibi... 

'BAŞKAN — Sayın Babacan, yürürlük maddesi 
üzerinde söz aldınız, lüüfen madde üzerinde konu
şunuz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Evet, Sayın 
'Başkan. 

Emperyalizm, eskiden olduğu giibi, ülkelere topla 
'tüfekle girmiyor sayın balkanım; bunun için artık ye
şil dolarlar yeterli oluyor. Ulusal kalkınma, yaban
cılara toprak satmakla gerçekleşemez. Türk'iyeMe bü
tün sorunların çözümü, Ulusal Kurtuluş Savaşının, 
Kuvâ-yı Milliye ruhunun demokratikleşme ve çağ
daşlaşma süreci içinde kök salmasına bağlıdır. Kur
tuluş SVaşınıızla emperyalizmin askerî gücü yenilgi

ye uğratıldıktan sonra, ülkemizi yabancı kumpanya
lardan temizlerndk kolay olmadı. (ANAP sıraların
dan, «Yürürlükle ne alalkası var? sesleri) 

'BAŞKAN — Sayın Babacan, yürürlük maddesi 
ile ilgili konuşunuz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (DeVamla) — Sayın Baş
kanım, arkadaşlarım müsaade ederlerse oraya gele
ceğim. 

BAŞKAN — Sayın Balbacan, yürürlük maddesi 
'ile ilgili söz aldınız. Biliyorsunuz, hangi konu üze
rinde söz alındıysa, o konuda konuşulur. Yoksa Baş-
ikanlık, sayın milletvekilini konuya davet için sözünü 
kesmek zorunda kalır. Lütfen konu ite ilgili konuşu
nuz. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, yürürlük maddesiyle ilgili yaşanmış b'ir olayı 
arkadaşlara anlattım, arkadaşlarım sabır ve taham
mül gösterecek olurlarsa, iki dakika içerisinde sö
zümü bağlayacağım. 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Yürürlük
le ne illgisi var Sayın Başkan? 

ŞÜKRÜ, BABACAN (Devamla) —• Görüyorum 
ki, birçok kurşun askeriler.... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Z/oniguldak) — Sayın Baş-
Ikan, «Kurşun askeriler» ne demek? 

IBAŞKAN — Sayın Balbacan, yürürlük madde
siyle ilgili sözlerinize gelin. Bir de «Kurşun askerler» 
Sözü ne anlamdaydı, onu izah edin? 

ŞÜKRÜ BABACAN (Davamla) — Efendim, sa
bit fikirli, bağnaz, fanatik: insanlara söylenen bir ta
birdir; bu anlamda söyledim. Kurşun asker... (ANAP 
sıralarından sıra kapalklarına vurmalar, gürîiltiüler) 

PERTEV AŞÇIOÖLU (Zonguldak) — Kendisini 
mi kastediyor?1 

AYÇAN ÇAKTROĞULLARI (Denizli) — Sen 
'kimin askerisin? 

IBAŞKAN — Sayın Balbacan: 
ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Bu benim 

kişisel görüşümdür, kalbul edersiniz veya etmezsiniz... 
'(ANAP sıralarından gürültüler) 

iB'AŞKAN — Sayın Babacan, «Kurşun askerler» 
Sözünü geri alın; amacınız anlaşıldı, «Kurşun asker
ler» sözünü (geri alın. 

ŞÜKRÜ) BABACAN (Devamlla) — Efendim, 
amacımı açıkladığıma göre sözümü geri almama ge
rek yok; bu benim kişisel fjkrimdir. 

IBAŞKAN — O Sözünüzü geri alın Sayın Baba
can. Hangi anlamda söylediğinizi belirtiniz; «Kurşun 
asker» sözlü sayın milletvekillerine ve sizin beyanla
rınızla yüce Mecliste bir arada... 
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ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Efendim, ar-, 
fcadaşlanmız niye bu sözü bu kadar 'üzerlerine alı
yorlar, alınıyorlar an'lamıyorum. Ben... 

(HALİL ORHAN ERGÜDER (tstanibu'l) — Ha
karet ediyiorsun ama. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Hayır, hiç bir 
arkadaşıma... 

BAŞKAN — Sayın Balbacan lütfen, «kurşun as
ker» sözünü geri alınız. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — <Ben 
de bir laf Söylersem bağırırısın; ben de, o hanımefen
di konuşturuyor seni, dersem olur mu? 

IŞÜİKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Ergü-
töür, burada «•SahMnin sesi» gilbi İa'flar edildi. ANAP 
sahibinin sesidir, Demokratik Sol Parti halkın sesi
dir; bunu burada ifade etmek isterim. (ANAP sıra
larından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Ba'bacan... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Demek 

ki yerindeymiş, demek k'i bakan 'haklıymış. 
'ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Atatürk, ulu

sal kalkınmanın yabancılara değil... {ANAP sırala
rından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Balbacan, lütfen... Bu kadar 
konuştunuz; ama henüz madde ile ilgili bîr şeye rast
layamadım. »Madde ile illgiıli bir konunuz varsa lüt
fen... 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Elindeki metnin ki
me dit olduğunu Söylesin; kendisine ali t olduğunu söy-
laydbil'ir mi? 

$ÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu, kişisel görüşümdür; isteyen arkadaş kaibul 
eder, isteyen etmez... (ANAP sıralarından 'gürültüler, 
«Sözünü geri alsın» sesleri) 

AHMET İLHAİMt KÖSEM (Malatya) - Bu, 
Meclise halkardJtür efendim. 

•BAŞKAN — Sayın Balbacan, içtüzüğe göre, Mec
liste sataşma 'mahiyetinde, yaralayıcı ve benzeri söz
ler söyienmemeHidiır. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Siz hangi amaçla söylediğinizi; «Peşin fikir
lisiniz, -önyargılısınız» gilbi maksatlarla söylediğinizi 
belirttiniz; ama «Kurşun a'Sker» sözü yüce Mecliste 
isaym milletvekillerine karşı kullanılmaması gereken 
ibir sözdür. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, bu sözüm hiçlbir şahsı hedef almış değildir; ön
yargılı olan arkadaşlarıma karşı sarf edilmiş bir söz
dür. Bu 'bakımdan, sözlerimi bu şekilde düzentiyo-
rum. 

j HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Olur mu Babacan? 
AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Geri almaya

cak mı sözünü? 
BAŞKAN — Anlaşılmıştır sayın milletvekilleri. 

(ANAP sıralarından «Geri alsın» sesleri, sıra kapak-
I larına vurmalar) 

Sayın mUdtvekilleri, lütfen... «önyargılı olan var
sa, onlara söyledim» diyor «Kurşun asker» sözünü... 

I (ANAP sıralarından gürültüler) 

AHMET ÎLHAMIÎ KÖSEM (Malatya) — «Fa-
j raza» var burada. 

HAYDAR ÖZALP (Niğde) — Olur mu «böyle 
terbiyesizlik? Baslbayağı terbiyesizlik. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın millet-
I ıvekiili gerekli açıklamayı yapmıştır, Başkanlıkça ye

terli görülmüştür. Başkanlıkça esasen beliMlmiştir; 
I ne burada kurşun asker durumunda mille'tvek'ili var

dır ne de buna giden yardır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — O halde, 
I sözünü geri alsın. 

(BAŞKAN — Mile'üvdkili de belirtaiş'tir; bu an-
I lamda söylemediğini, önyargı anlamında söylediğini 

'belirtmiştir. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Baş-

J kan, hiçbir arkadaşı hedef almadım; ama genel an-
I lamda söyledim. 

(BAŞKAN — Hiçbir arkadaşı hedef almadığını, 
I genel bir deyim olarak Söylediğini sonra da belirtti. 
I (ANAP sıralarından gürültüler) Sayın milletvekilleri, 
I kbnu anlaşılsmışitır. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bu tabiri 
I geri alsın. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Baş-
I kan, sayın milletvekilleri; (ANAP sıralarından sıra 
I kapaklarına vurmalar) bu kanunun... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — «Sürçü 
I lisan ettim» desin, geri alsın sözlünü, ayıptır... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... 
ŞÜ1KRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın arka-

I daşım, niçin üstüne alınıyorsun; kurşun asker müsin 
I sen? (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKİKİ ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kursun . 
I asker senin babandır. 
I BAŞKAN — Sayın Balbacan... Sayın m'illetvekil-
I leri... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Kurşun 
I asker» diyebilecek kadar küçülen bu arkadaşın sö-
I zünü kesin. 
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(BAŞKAN — Lülfen sayın mMötivekilleri... 
'ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sön ötür ye

rine... Kes sesini be. (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

'BAŞKAN — Sayın Babacan, sayın mille'ltyekilleri. 
ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Kes sesini, 

bir söyleyeceğin varsa 'bu kürsülden söiyle'rsin. 
'BAŞKAN — Sayın' milleiJvek'illeri, lütfen... 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Ses kimin 'belli 

•oluyor. -
IBAŞKAN — Sayın Mllletlvekilleri lütfen karşı

lıklı konuşmayınız. (ANAP sıralarından «Sözünü 
• ıgeri alsın» sesleri, gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Binfgöl) — Madde 
üzerinde .isiöz aldı, konuşsun, igltsin. 

IBAŞKAN — Sayın Babacan, yürürlük maddesi 
•üzerinde söz aklınız, «Oraya geliyorum» dediniz; ama 
hiçbir biçimde yürürlükle ilgili bir sözlünüze rastla
madım Efendim. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Sayın Baş
kan, müsaade ederseniz yürürlük üzerinde bir cüm
lem var, bitirmek İstiyorum. 

IBAŞKAN — Sabırla beklemenize rağmen henüz 
yürürlük maddesiyle igii bir konuşmanız olmadı. 
Yalnız yürürlük üzeriride konuşun Sayın Babacan. 

ŞÜKRÜ BABACAN (Devamla) — Hakkın kö
tüye kullanılması idiye Iblir 'ol>ay yiok'tür. (ANAP sıra-
darından sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

Sayın Başkan, sayın mi'lle'Dvelkillerî; böyl^ bir ka
nunun yüriiriüğe girmelinden dolayı fevkalade üzün
tülüyüz. Atatürk'ün kurduğu yüce Meclisin 66 ncı 
Yıldönümünde böyle bir tasarının Meclisten çıkması 
fevkalade üzüntü vericidir. (ANAP sıralanridan sıra 
kapaklarına vurmalar) 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar, gürültüler) 

IBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Babacan. 
Sayın milletvekilleri... 
AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Aynı 

Sözü iade ediyorum ken'diisine. 
ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Sahibinin sesi!. 
ATİLLA SIN (Muş) — Sayın Başkan, grubu

muza sataşma vardır, «Sahibinin sesi ANAP'tır» de-
'diler; lütfen zabıtlara bakılsın, «Sahibinin sesi ANAP 
tır» dedi, onun için söz istiyorum. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Canım onu herkes 
dedi, sayın bakan da dedi onu. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Bakan aç
tı bu çığırı, sağolsun. 
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IBAŞKAN — Sayın Sın, grup adına yapılacak 
konuşmalarda öncelikle grup ba^kanvekiller'ine sor
mak durumuridayim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gerek yok efen
dim. 

BAŞKAN — Sayın Sın, «Grubumuza sataşma. 
var» dediniz. Gruba sataşmada grup haşkanvekiİeri 
söz alabilirler ya da size yetki verip konuşma im
kânınızı .sağlayabilirler; şahsınıza bir sataşma yok
tur. 

ATİLLA SIN (Muş) — Efendim, o zaman ben 
3 üncü ma'dde üzeriride Söz istiyorum. 

îPERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Grup adı
na konuşmasına müsaade ediyoruz. (ANAP sıraların
dan «Bıravo» sesleri, alkışlar) 

USA VARDAL (Zonguldak) — Yazılı belge la
zım Sayın Balkan. 

'BAŞKAN —' Sayın Aşçuoğlu, yazılı beliğe gönde
rin lütlfen. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Gönderi
yorum efendim. 

HÜSEYİN AVNÎ SAÖESEN (Ordu) — Sayın 
IBaşkan, geçen celselerin birinde, yazılı beliğe gelmedi 
diye bizim sözcümüz kürsüden indirilmişti 

«BAŞKAN — Yok efendim, belge geliyor, onu 
bekliyoruz; . 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
kimseyi beklemek zorunda değilJsinliz. Meclis müza-
keMerinin bir cMdlyeti vardır; beklemeye gerek yok 
efendim. (Müzakerelerin normal seyrini kesemezsiniz. 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
ıBaşkan, Sayın Sın grubun üyes'i; şahsı adına niye 
•Söz verilmiyor?. 

BAŞKAN — Gruba... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

ne beklenmektedir, nedir beklenen? Müzakereyi kes
menin nedeni nedir? 

IBAŞKAN — Sayın rriillöCvekili, sayın grup baş-
kanvekili, ^Grup adına yetiki belgesini hazırlıyoruz» 
dedi, onu beklemekteyiz. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Efendim, grup 
adına sataşma varsa, şifahen izah edilince de kabul 
buyururdunuz. 

BAŞKAN — Sayın Sin, bir kere konuyu açıklığa 
kavuşturalım. Grup a'dına, sataşma ile ilgili mi söz 
istiyorsunuz?! 

ATİLLA SIN (Muş) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sın. 
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ANAP GRUBU ADINA ATİLLA SIN (Muş) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 3 üncü mad
de üzerinde sör alan arkadaşlar, yüreklilik gösterip, 
(bakanın bir Sözünü buraya getirip de, «Ne zaman 
tatibülk edeceksin?» diyemedi; ama demagojiye girdi. 

Şerefli ve haysıVetli olan Anavatan Partisine, ol
mayacak lafları, dışarıdan doldurulmuş oldukları için, 
kendileri de bilmeyerek söylemiş olalbiilirler. Biz on
ların cehaletine bırakıyoruz. {ANAP sıralarından al
kışlar) 

HUlSEYtIN AVNt GÜLER (İstanbul) — Onlar 
başkasından emir almıyorlar. 

ATİLLA SIN (Devamla) — Eğer biz askersek... 
flBveit, askeriz; aima Türkiye Cumhuriyetinin, bu dev
letin askeriyiz. 

SÜLEYMAN KOVUNOUÖİL (Gaziantep) — 
Asker toprağı satmaz! 

ATİLLA SIN (Devamla) — Eğer biz bir parti-
rtin milletövekil'iysek, şerefli ve haysiyetli bir liderin 
m:ill|e'üve!kilı1yiz; zamanında sanayağını karaborsada 
saptıran bir kişinin milletvekili değiliz. (SHP sırala
rından «Olmadı olmadı» sesleri, gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 
Iburada konuşma hakkı olmayan kimseye bu şekilde 
laf söylenir mi? 

iBAŞKAN — Sayın Sın, yeni bir sataşma konu
su yapılmayacaktır ve sadece sataşılan noktada ce
vap verilecektir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, li
derin mMle'Dveküli olur mu e'fendim? 

(BAŞKAN — öyle açıklıyorlar, biz böyleyiz de
niyor. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Saym Başkan, çok 
müsamahakârsınız. 

!BAŞKAN — Hiç müsamaha olayı yoktur Sayın 
VardaJl; İçtüzük uygulanmaktadır, hiç müsamaha ola
yı yoktur. 

~ ATILLA SIN (Devamla) — Değerli milletvekil
leri, konuşmamı şu sözlerle tamamlamak isterim : 
Biz, sahilbmin sesi değiliz; Türkiye Cumhuriyetinin, 
alsil Türk Milletinin sesiyiz. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) 

ıBAŞKlAN — Teşekkür e/derim Sayın Sın. 
(KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

IMÜİKERRBM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, söz işitiyorum. 

(BAŞKAN. — Buyurun Sayın Bakan. 
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KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERRE'M TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Sayın Baş
kan, mulbJterem üyeler; MDP Grulbu adına söz al
mış bulunan Sayın Bayazıt, 'bu kanun tasarısının ka
nunlaşıp yürürlüğe girmesiyle illgili bir hususu, (ki, 
(bu husus, hem komisyonda, hem de perşemlbe glünü 
iburada yapılan' oturumda konuşulmuştu) dile getir
diler. Ben geçen sefer de aynen ifade ettim. 

Bakınız, bilhassa komisyonda şöyle bîr ithamla 
karşı karşıyaydık: «Siz, nasıl olsa bu kanunun Ana
yasa Mahkemesinden döneceğini biliyorsunuz; ama 
bile biîe -(Hatta o tabiri iyice kullandınız- hile-i şer'iye 
yapmak suretiyle kanunun -tabiî neşrinde- yürürlü
ğe gürme'si tarihinden Anayasa Mahkemesince iptal 
edilecek tarihe kadar olan kısım içerisinde -ithamı
nızı biraz daha şiddetlendirerek- • vaat etmiş bulun
duğunuz kimselere satış yapmak suretiyle bundan is
tifade yoluna güdeceksiniz» diye, bir cumlhuriyet hü-
kümelüne hiçlbir zaman reva görülmeyen bir itham
da bulundunuz. Ben de, «IBİ'z böyle bir hükümet de
ğiliz; sadece biz değil, siyasî tarihimizde hiçlbir hü
kümetin buna tenezzül edeceğini dahi düşünmek is
temem; hüsnüniyet esastır» dedim, İsterseniz bu ka
nunu çıkarmayın; daha (başındayız, konuşuyoruz. 
(Söylüyorum, iyi niyetimizi ifade için bir makul süre 
(bekleriz; ama neyi bekleriz? Kanunu bekletemezsli-
niz. Kanun yürürlüğe girdiği zaman meriyete girer; 
ama kanunda Bakanlar Kuruluna bu müracaatların 
yapılacağı sarahaten belirtilmiş. Bakanlar Kurulunda 
(biz, işlemi bir müddet, gerekiyorsa, makul bir müd
det bekletiriz, dedlim. 

Şimdi ısrarla, benim ağzımdan, bir seneye kadar 
varacak şekilde bu müddetin tespitini istiiyorsunuz. 
'Böyle bir vaatte bulunmadım, bulunmayacağımı söy
ledim. Perşemlbe günü daha o'tjurumun başında; dik
kat edin, yukarıdaki sözlerimi bu şekilde anlamayın, 
'istiyorsanız kanunu çıkarmayın, biz bu şekilde ifa
dede bulunuyoruz, diye sarahaten belirttim. 

Bir hakkın suiistimali konu değildir; iyi niyetli 
Ibir hJükümetin, bir işi, İ î niyetini ispat edecek şekil
de ve makul blir süre içerisinde tetkike alması ancak 
konu olabilir, gerekiyor ise, bunu bir kere daha be-
lifteyim. 

Şahsı adına söz almış olan arkadaşıma verecek 
Ibir cevabım yoktur. Demek ki, biz iyi iş yapıyoruz, 
o zihniyetteki arkadaşımızın bu kadar reaksiyon gös
termesi onu ispat ediyor. 

Teşekkür ederim e'fendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 
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(BAŞKAN —'- Sayın milleitvekilteri, madde üzerin
de iki 'önerlge vardır, önergeleri önce veriliş, sonra 
aykırılık sırasına göre okutup işleme koyacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
427 sıra sayılı kanun tasarısının yürürlüğe ilişkin 

3 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini 
'arz ve teklif ederiz. 

Saygılarımızla. 

Rıfat iBayazıt 
Kahramanmaraş 

İsmet Tavgaç 
Bursa 

Veöihl Akın 
Konya 

İsmail Şengün 
Denizli 

Turgut Kunter 
Rlize 

Osman Bahadır 
Trabzon 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden 'Bir şe
ne sfonra yürürlüğe girer. 

Sayın Başkanlığa 
427 sıra sayılı Kanun tasarısının 3 üncü mladde-

sıinin aşağıdaki şekilde değiş'üirllmasini arz ve teklif 
ederiz. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 

Hüseyin Aydemir 
İzmlir 

Cemal özdemıir 
Tokat 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Hayrullah Olca 
İzmıir 

«Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden iti
baren 6 ay sonra yürürlüğe girer.» 

BAŞKAN — Aykırılık derecesine göre önergeleri 
lişleme koyuyorum : 

Kahramanmaraş Milletvekili Rıfait Bayazıt ve ar
kadaşlarının önergesi : 

Madde 3. — Bu Kanun yayımı tarihinden bir se
ne ısonıra yürürlüğe girer. 

BALKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PUAN VE BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI 

OBNÖÎ'Z TUİNOER {Kayseri) — Katıknıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TİAŞÇI0ÖLU (Sivas) — Kakılmıyo
ruz. 

BAŞ/KAN — Önerge sahibi açıklama yapacak 
mı?. 

RIFAT BAYAZtT ('Kahramanmaraş) — Açık
tır Sayın Başkan. * 

BAŞKAN — Önergeyi oylarınıza sunuyorum : 
Ka'bul edenler.. Kabul etmeyeniler.. önerge kabul edil
memiştir. 

Diğer önergeyi okutuyorum : 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan ve ar

kadaşlarının önergesi. 
«Madde 3. — Bu 'Kanun yayımı tarihinden itiba-. 

ren 6 ay sonra yürürlüğe girer.» 
BAŞKAN — 'Komisyon önergeye katılıyor mu?. 
PLAN VE BÜTÇE KOIMİGYONU BAŞKANI 

ÜENÖİZ TUNCER (Kayseri) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Hükümet?. 
KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 

MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Kaltılmıyoruz. 
BAŞ/KAN — Önerge sahiplerinden söz isteyen var 

mı?. Buyurun Sayın Arıkan. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edime) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın 'bakan, ta
sarı kanunlaşırsa makul bir süreden söz etmişlerdi. 
Biraz önce de belirttikleri gibi, yürürlüğe giren bir 
kanunun uygulanmaması mümkün değildir. 

Sayın Rıfat Bayazit, çok önemli yönleri ortaya 
koydular; ama yürürlük tarihini bir yil sonra olarak 
öngören önerge reddedildi. Hiç değilse, altı aylık 
süreyi kalbul ederseniz makul sürenin adı konmuş 
olur. İyi nfiyetinizi, bu sürenin kabulünde gösıterebi-
l'irsliniz. KaJbull edeceğinizi umuyoruz. 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kalbul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kalbul edilmemiştir. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul 

edenler.. Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kalbul 
edilmiştiır. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE'4. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 'Madde üzerinde Söz isteyen?. Yok. 
4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler.... 4 üncü madde kabul 
edimiştiir. 

't3A VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 
101 oyu saydınız mı?, önemlidir çünkü. 

BAŞKAN — 'Sayılmaktadır Sayın Vardal. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü oylanmadan 

önce, oyunun rengini beli etmek isteyen sayın üye
lerden, bendeki kayıtlara göre, aleyhte olanlar : Sayın • 
Cafer Tayyar Sadıklar, Sayın Nuri Üzel, Sayın Onu-
ral Şeref Bozkurt, Sayın Şükrü Babacan., 
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Lehte söz almak isteyen sayın mi'iletve'kilıi var 
mı?. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (İstanbul) — Lehin* 
de efendim. 

NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Lehinde söz istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Orhan Ergüder, Sayın Nevzat 
Yağcı lehinde söz istediler. 

Bir lehte, bir aleyhte söz verebiliyoruz. 
Sayın Cafer Tayyar Sadıklar, aleyhte; buyurun 

efendim. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin çok değerli üyeleri; Plan 
ve Bütçe Komisyonu üyesi olarak bu kanun tasarı
sına iki sebeple muhalefet şerhi koymuş bulunuyorum. 
Sebeplerden birincisi, tasarının, Plan ve Bütçe Komis
yonundan önce, özellikle Anayasa Komisyonuna gön
derilmiş olması gerekirken, bunun yapılmamış olması
dır. Anayasa Mahkemesinin, anayasaya aykırılıktan 
iptal ettiği bir kanunun yeniden düzenlenmesi sırasın
da ilk akla gelecek şey, Anayasa Komisyonunun bu 
konuda görüşünün alınmasıdır. Bunun yapılmamış ol
masını anlamak mümkün değildir. Anayasa Komisyo
nu niçin vardır? Kanımızca bu gibi haller için var
dır. 

Diğer taraftan, Meclis komisyonları arasında bu ko
nu ile en az ilgili olan, Plan ve Bütçe Komisyonudur. 
Kanun tasarısı Plan ve Bütçe Komisyonundan geçi
rilmiştir. Konut Fonuna bir miktar.kaynak sağlamak, 
bu önemli konu yanında çok teferruatta kalmaktadır. 
Kaîdıki, yabancılardan ilave bir kaynak sağlanacağı 
kanısında da değiliz. Türkiye'de mülk edinecek bir 
yabancının ödeyeceği fon kesintisi, mülk edinme ma
liyetinin içindedir. Bu fon kesintisini, bir anlamda mül
kü satan ödeyecektir. Bu itibarla tasarının, hükümetçe 
önemli olarak ileri sürülen bir gerekçesi daha mesnet
siz kalmaktadır. 

Tasarının Türkiye Büyük Millet Meclisinde müza
keresi sırasında; bazı milletvekillerinin ısrarlı taleple
rine ve verilmiş birçok önergeye rağmen, hükümetin 
bu önemli konuyu Anayasa • Komisyonuna geri gön-
dermemekte ısrar etmesinin gerekçesi açıklanmamış 
ve bunun sebebi tarafımızdan da anlaşılamamıştır. 

Muhalefet şerhimizin ikinci nedeni ise, Anayasa 
Mahkemesinin iptal ettiği bir kanunun, hemen hemen 
aynı nitelikte yeniden hazırlanmış olmasıdır. Hatta 
bu kanun bir anlamda, huzurumuza daha da geniş
letilerek getirilmiştir. Hükümet, «Siz iptal mi edersi
niz?.. Ben size daha ağırını kabul ettirmesini bilirim» 

dercesine bir tutum içindedir. Hükümetin ve özellik
le Sayın Başbakanın, kendilerini millî iradenin üzerin
de görme eğilimine, bu tasarıda ısrar etmekle yeni bir 
örnek verilmektedir. 

Sayın Başbakanın Suudi Arabistan gezisi sırasın
da bu kanunun çıkarılacağına dair beyanlarda bulun
ması, bu eğilimin çok açık bir göstergesidir. Bir baş
bakanın, kendisini millî iradenin üzerinde görmeye 
başlaması, demokrasiler için çok talihsiz bir nokta
dır. 

Bu tasarı ile Türklere mülk edinme hakkı tanıma
yan ülkelere, Türkiye'de bu hak tanınmak istenmek
tedir. Hükümet, birçok ülkenin bu hakkı tanıdığını id
dia etmektedir. Bu konuda unutulmaması gereken hu
sus, Türkiye'nin içinde bulunduğu stratejik ve coğ
rafî konumunun hiçbir ülke ile kıyaslanmayacağıdır. 
Türkiye, bir ateş çemberi ile çevrili ve topraklan üze
rinde büyük planlar yapılan bir ülkedir. İyi örnekler 
yanında, Filistin ve Kıbrıs gibi örnekleri de hatırdan 
çıkarmamalıyız. 

Kamuoyu bu konu ile çok yakından ilgilidir. Yüz
lerce mektup almaktayız. Bir tanesi bugün geldi. 

AHMET İLHAMİ KÖSEM (Malatya) — Bir tane 
işte, başka yok. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Bu mektubu yazan kişi, yapmış olduğu incelemeden 
sonra' bir tarih kitabından bir paragraf eklemiş... 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Niçin vatan
daşla yüz yüze konuşmuyorsunuz da mektupla konu
şuyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Devam edin Sayın Sadıklar. 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Padişaha, Filistin'deki çiftlik hümayununun satılma
sı için, o yıl bütçesinin üç katında altın para teklif 
edilmiştir. Osmanlı hakanı, birçok sıkıntısına rağmen, 
bu teklifi reddetmiştir. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — O, 
sizin anladığınız değil. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
İnşallah ders alınır. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 

Diğer taraftan, hükümetin iddia ettiği gibi, ülkemizin 
dışa karşı savunulmasında yabancılara mülk verme
nin bir fayda sağlayacağını zannetmiyoruz. Kanımız
ca, Türkiye'nin buna da hiç ihtiyacı yoktur. 

Turizm Bakanı, muhtelif vesilelerle, turizm gelir
lerimizin süratle arttığını ifade etmektedir; 2 milyar, 
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3 milyar dolarlardan bahsedilmektedir. (ANAP sıra- ı 
larından «Doğru» sesleri) Eğer doğru ise, demek ki, I 
turizm gelirlerini arttırmak için mülk satmaya ihti- I 
yaç yoktur. I 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ayıp ayıp... I 
CAFER. TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — I 

Turizm gelirlerini arttırmak için yapılacak her şey I 
yapılmış mıdır ki, şimdi bu yolun denenmesine sıra I 
gelmiştir? I 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET I 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Peki ne öne- I 
riyorsunuz? I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — I 
Mütekabiliyet şartı aranmadan mülk sattığı iddia edi- I 
leh devletlerin bir kısmı, mülkiyeti değil, sadece inti- I 
fa hakkını devretmiştir. Bu konunun da dikkatle ince- I 
lenmesinde büyük yarar vardır. I 

Kısa vadede tehlikesiz gibi görülen.bazı iyi niyetli I 
girişimler, uzun vadede tehlikeli sonuçlar doğurabilir I 
ve tarihte doğurmuştur da. Doğu ve Güneydoğu Böl- I 
gelerimizde bazı arazi parçalarının satışı, şimdiden I 
endişeyle izlenmektedir. Bu endişeleri lütfen hafife al- I 
mayalım. I 

Bütün bu mülahazaların üzerinde kanımızca, bu I 
kanun tasarısının tartışmaları ve kabulü dolayısıyla bir I 
yüce mahkemenin politik tartışmalara konu edilmesi, I 
çok tehlikeli bir çığır açmaktadır. Bir taraftan Sayın I 
Başbakan yabancı bir ülkede söz vermektedir, diğer I 
taraftan bir hükümet üyesi «Anayasa Mahkemesi bu I 
kanunu onaylayıncaya kadar hiç kimseye bir karış I 
toprak tahsisi yapılmayacaktır» demiştir. Bu ne de- I 
mektir? Demek ki hükümet, bu defa Anayasa Mahke- I 
meşinin ilk kararının tam tersine bir karar vermesini I 
beklemektedir. I 

MUSTAFA ÇELEBİ (Hatay) — İttifakla redde- I 
der. I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — I 
Bu kanıya nasıl varılmıştır? Anayasa Mahkemesi gibi I 
en yüksek yargı organının karar değiştireceği hesabını I 
yapmak, en azından anayasal düzenimize hürmetsiz- I 
liktir. I 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar- I 
din) — O, kendi görüşünüzdür. (ANAP sıralarından I 
gürültüler) I 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Devamla) — 
Lütfen, yüksek yargı organlarımızı politik hesapları- I 
miza konu yapmayalım; bunun geçmişte çok acı so- I 
rfuçları yaşanmıştır. 1982 Anayasasının yüksek yargı I 
organları üzerindeki titizliğini dikkatle değerlendirme- I 
ye mecburuz. 1 
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Bu sebeplerle tasarıya ret oyu vereceğimi arz eder, 
Yüce Meclisi en derin saygılarımla selamlarım. (SHP, 
MDP ve bağımsızlar sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sadıklar. 
Lehte konuşmak üzere buyurun Sayın Ergüder. 

(ANAP sıralarından alkışlar) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; 16 Nisan 1986 tari
hinde Fransa Devletinin, Fransız topraklarının dün
yaca meşhur Orly Havaalanının tepesine Türkiye Cum
huriyetinin şanlı Bayrağı çekildi. (ANAP sıralarından 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

Bu ne demekti? Türkiye Cumhuriyetinin Başba
kanı Paris'e gitmişti... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Isıtıp ısıtıp yi
yin onu. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu 
öylesine bir gidişti ki, Türkiye'nin OECD dönem baş
kanlığı devri gelmişti. Yani, Türkiye'nin Avrupa çı
karmasında, millî ekonomik ve ilmî dönem başkanlı
ğına gitmişti Sayın Başbakanımız. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Yağcı indi, 
balcı çıktı. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Siz
ler çok nazik insanlarsınız; rica ediyorum, lütfen bana 
laf atmayınız. Çünkü, benim Türkçem çok kıt olduğu 
için, çok çabuk şaşırıyorum. (Gülüşmeler) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Siz bize atıyordu
nuz, biz de şimdi size atıyoruz. 

HÜSEYİN AYNİ GÜLER (İstanbul) — Bakan 
olacaksın galiba. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Şim
di o sırada, Charles De Gaulle Havaalanında Straz-
burg'tan dönmekte olan parlamenter heyet... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (İstanbul) — Lütfen sade
de geliniz. 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu 
ne güzel bir şey. Eski Osmanlıların, yeni Kemalistle
rin (Atatürkçülerin) Avrupa çıkarması millî, ilmî ve 
ekonomik olmaktadır. 

Şimdi, diyorsunuz ki, «Avrupa yakasındayız, Av
rupa topluluğu içerisindeyiz; AET'ye girelim...» Avru
pa topluluğu içerisinde olabilmek için, millî hars ve 
medeniyetimizin, kültürümüzün Avrupa'ya tanıtılma
sı lazımdır. 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Konuyla 
ne alakası var? 
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HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bizim 
millî hars ve medeniyetimizi zedelememek şartıyla, 
Avrupanın da ilerlemiş müesseselerini almak mecburi
yetimiz var. 

Geçenlerde Amerika'da bir makale yayınlandı. 
Şöyle diyordu diktatörler için... 

BAŞKAN — Sayın Ergüder, Sayın Ergüder... 
GÜNSELİ Ö Z K A Y A (istanbul) — Ne anlatıyor

sun? Hikâye mi dinleyeceğiz burada? Sayın Başkan, 
konu hakkında konuşsun. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Ergüder, söz isteminiz, oyunuzun rengini be

lirtmek içindi. Malum, içtüzükte... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Isı
nıyorum Sayın Başkanım. (Gülüşmeler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
içtüzüğün 87 nci maddesi aynen şöyle der: Birer 

kişiye, kısa, açık ve gerekçeli olmak kaydıyla... (ANAP 
sıralarından «Gerekçesini söylüyor efendim» sesleri) 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — 30 
Haziran 1986 tarihinde, Allahımızın izniyle hüküme
timizin gayretiyle, Türkiye Cumhuriyetinde 90 bin 
yatak turizmin hizmetine açılacaktır. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Yüzbin, yüz-
bin... 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Tür
kiye ve onun halen başındaki hükümet, iktidardaki 
parti, serbest piyasa ekonomisi misyonunu koymuş. 
Millî egemenlik hakları esas kalmak şartıyla Türki
ye'de, Misakımillî içerisinde, özgürlükçü bir demok
raside ben dışarıya, açılırım, ben ecnebilere de, kanunî 
hudutlar içerisinde, egemenlik haklarıma dokunmamak 
şartıyla, hassas bölgeler dışında, sadece memleketin 
millî menfaatlerine ve ekonomisine uygun yatırımları 
yapana «buyurun» derim. Çünkü, benim siyasî mis
yonum budur, niye kızıyorsunuz?.. (ANAP sıraların
dan gülüşmeler) Onlar geldikleri zaman, niyetleri baş
ka olur, biz de o zaman takdirle karşılarız. Binaena
leyh, bugün Türkiye'de yabancılara gayrimenkul satıl
mıyor mu? Gayrimenkul olarak ecnebilere satılmıyor 
mu? 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye getiriyorsunuz 
o zaman bu tasarıyı? 

HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Yine 
tahditler mevcut; ama ileride kalkınan bir Türkiye, 
pazar ekonomisine girmiş ve bütün dünyaya açılmış, 
farzımuhal, bilmiyorum, belki hükümetim de bilmi
yor... 
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, ÖMER KUŞHAN (Kars) — Niye getirdiniz bu 
ı tasarıyı Sayın Ergüder? 
[ HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Be-
: yefendi, mağlup oluyorsunuz ve üzülüyorsunuz,- yap-
I mayın Allah aşkına... 
I BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen

dim... (SHP sıralarından gürültüler) 
HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Ne 

olur dinle yahu... Dinle şekerim; ben Türkçeyi gü-
zel konuşurum, dinle yahu kardeşim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ne il

gisi var; bize hikâye mi dinletiyorsunuz Allah aşkı
na? 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, görüşlerini açıklıyor
lar efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bu ne biçim görüş 
açıklama Sayın Başkan; saat 24.00. 

BAŞKAN — Biraz önce Sayın Sadıklar açıkladı
lar Sayın Ergüder de gerekli açıklamayı yapacaklar. 
- HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bu
gün Türkiye'de oteller zinciri mevzubahis. (SHP sı
ralarından gürültüler) 

I Bir zamanlar «Köprüye hayır» diyenler, Hilton'a 
da «hayır» diyordu. İnşallah bu memlekete Intercon-
tinental de gelsin; dünyanın en büyük oteller zincirle-

I ri de gelsin; hep beraber kazanalım, memleketimizin 
ekonomik vaziyetini düzeltelim ve mutlu olalım. 

Muhterem arkadaşlar, bugün Türkiye'de, yabancı 
misyonda neler vardır biliyor musunuz? Niye çekin-
miyorsunuz? İstanbul'da 4223 tane cami ve mescit 
var; ama 80 tane de kilise var. 

Bu memleketin evladı, 20 yaşındaki Osmanoğlu 
Fatih Sultan Mehmet 1453 yılında istanbul'u aldığı 
zaman, kafalarını ileriye süren papazlara «Hadi gidin 
dualarınızı yapın» deme asaletini göstermiştir. 

Dört tane ecnebi gelecek, bizi mahvedip, Atatürk 
Türkiyesini elde mi edecek? Asla ve kafa... (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Nasıl olacak, nasıl 
I olacak?.. Biraz da kapitülasyonlardan bahset, daha 

gerçekçi olursun o zaman. 
| HALİL ORHAN ERGÜDER (Devamla) — Bi-
i naenaleyh, kanunun hükümleri esas kalmak üzere, 
I egemenlik haklarımız mahfuz kalmak üzere, Ordu-
I muz başımızda olmak şartıyla, bu memlekete ekono

mik alanda ve millî menfaatlere uygun yatırımlar 
j yapması için ecnebilere karşılıklı olarak mal satma 

müsaadesini vermek gerekir. Bu bir Avrupalılaşma-
i dır. 
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Sizlere, Amerika'da yayınlanan bir makaleden bah
setmek istiyorum: Bu makalede «Bugün, dünyadaki 
diktatörler rahatça sığınacak bir memleket bulsalar 
hemen, kaçıp gidecekler» deniliyor. Belki de Ferdinand 
Marcos bu kadar direnmezdi, hatta Duvali'er bu ka
dar zorlamazdı. 

Benim memleketim, İsviçre gibi gayet rahat bir 
hale gelsin, bütün dünya diktatörleri dolarlarıyla ba
na gelsinler, otursunlar, vakit geçirsinler; bu da müm
kün. (SHP sıralarından «Allah, Allah» sesleri, gülüş
meler) Nitekim Büyük Atatürk, Troçki'yi getirmiş 
Ada'da kalmasına izin vermiştir. 

Benim memleketim sulh memleketidir, ahlak mem
leketidir, kanun memleketidir; üç tane ecnebi gelip, 
huzurumuzu bozamaz. 

Oyumu müspet yönde kullanacağımı belirtir, say
gılar sunarım. (ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ergüder. 
Sayın milletvekilleri, tasarının tümü üzerindeki 

müzakereler bitmiştir. 

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'mn, 

metni hazırlanmamış kararnamelerin bakanlarca im
zalandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı cevabı (7/959) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Sayın ismail özdağlar'ın ileri sürdüğü ve Sayın 

Vural Arıkan'ın da içeriğini bilmediğiniz doğruladı
ğı üstü boş kararnamelere atılan peşin imzaların di
ğer bakanlarca doğrulandığı basında yer almıştır. Bu 
konu ile ilgili sorularımın Sayın Başbakan tarafın-

• dan yazılı olarak cevaplandırılmasını saygıyla rica ede
rim. 

Günseli özkaya 
istanbul 

Sorular : 
1. Üstü boş meçhul kararnamelere bakanlarca 

peşin atılan imzalara niçin gerek duyulmuştur 
2. Peşin atılan imzaların üstü, sonradan, sizin ta

rafınızdan mı, danışmanlarınızça mı, yoksa bir başka 
bakan tarafından mı doldurulmaktadır? 

Tümünün açık oya sunulması ile ilgili bir önerge 
vardır. 

CAHtT TUTUM (Balıkesir) — önergeyi geri alı
yoruz efendim. 

BAŞKAN — Geri alıyorsunuz; peki efendim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
Tasan kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır. (ANAP 

sıralarından alkışlar) 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 

Genel Kurulun 16.4.1986 tarihli 93 üncü Birleşi
minde alınan karar gereğince, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin kuruluşunun 66 ncı Yıldönümünün ve 
Ulusal Egemenlik, ve Çocuk Bayramının kutlanması 
ve günün önem ve anlamının belirtilmesi amacıyla ya
pılacak görüşmeler için, 23 Nisan 1986 Çarşamba gü
nü saat 14.30'da toplanmak üzere birleşimi kapatı
yorum. 

Kapanma Saati: 22.50 

CEVAPLAR (Devanı) 

3. Kararnamelere atılan peşin imzalar ne zaman 
alınmıştır, ne kadar zaman sonra üstleri doldurulmuş
tur ve kaç adettir? 

4. Peşin imzalanan üstü boş kararnameler, içeriği 
yönünden malî haklar, sosyal haklar, ya da idarî hak
larla mı ilgilidir? Konularını ve zamanlamasını ayrı, 
ayrı açıklar mısınız? 

5. Peşin imza atan bakanlardan imzasını geri al
mak isteyen oldu mu? Olduysa, yargı yoluna gidildi 
mi? 

6. Bazı bakanlarınız, peşin imzaların size güven
menin teyidi olduğunu söylediklerine göre, bu ifade, 
icradan kaynaklanan bakanların sorumluluklarının 
size devri anlamında mıdır? 

7. Bakanların üstü boş kararnamelere attıkları 
imzaların, maddî veya manevî bir baskı .oluşturduğu 
yolunda bir iddia yapılmış mıdır? Yapıldıysa hukuk
sal savunmasını nasıl yaptınız? 

8. Peşin imzalardan sonra Bakanlar Kurulunun 
özgür irade beyanı ve Özgür tartışma hakkını kulla
namadıkları yolunda bir itiraz oldu mu? 
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T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 
Sayı : 2.02-5709 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının 6.3.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi 
Başkanlığı 7/959-5526/21330 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 11.3.1986 gün ve K. K. Gn Md. 
18/106-1518/01965 sayılı yazışa. 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın Sayın 
Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine veri
len cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

Bakanlar Kurulunda görüşülerek karara bağlanan 
konularda hazırlanan kararnameler bizzat ilgili ba
kanlar, bakanların yurt dışında bulunmaları halinde 
ise vekilleri tarafından imzalanmaktadır. 

Bakanların görev icabı yurt içinde, fakat Ankara 
dışında bulunmaları halinde daha evvel Bakanlar Ku
rulunda görüşülüp kabul edilmiş ve mevzuat icabı 
belirli bir sürede tekemmülleri gereken konularda is
tisnaî olarak kendilerine de bilgi verilmek suretiyle 
önceden bu maksatla elde bulundurulan kararname
ler kullanılmaktadır. Başbakanlık Kanun ve Karar
lar Genel Müdürlüğü tarafından tekemmül ettirilen 
metinler daha sonra Sayın Başbakana imza ettiril
mekte ve Sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunul
maktadır. 

Çok acil durumlarda bu kabil uygulamalara önce
ki hükümetler dönemlerinde de başvurulduğu bilin
mektedir. 

Sayılan çok mahdut olan bu uygulamalar daha 
önce Bakanlar Kurulunda görüşülüp kabul edilen ko
nuları ihtiva ettiğinden ve kendilerine de ayrıca bilgi 
verildiğinden bu konuda herhangi bir baskı, ihtilaf ve 
imzayı geri almak söz konusu değildir: 

Bilgilerinize arz; ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

2. — Ankara Milletvekili Sururi Boykot in, Siirt 
İline yapılacak yatırımlara ve hizmetlere ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüse
yin Cahit Aral'ın yazılı cevabı (7/961) (*) 

(*) T.B.M.M.'nin 10.4.1986 tarihli 91 inci Birle
şim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek cevap
tır (7/961) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Sururi Baykal 

Ankara 

1. Siirt'te kurulması düşünülen ve Sanayi ve Ti
caret Bakanının da belirttiği iplik fabrikası ile ilgili 
çalışmalar ne durumdadır? Fabrika ne zaman kuru
lacaktır? 

2. Siirt'te Halıcılık Bölge Müdürlüğü kurulması 
ile ilgili çalışmalar, muhtemelen hangi tarihte tamam
lanacaktır? 

3. Siirt'teki bankalar öğrencilerin harçlarını tah
sil etmedikleri için, öğrenciler harç paralarını yatır
mak için Diyarbakır'a gitmektedirler. 

Zaman ve maddî kayıplara neden olan bu durum
lar ile ilgili olarak neden önlem almıyorsunuz? 

4. Siirt Devlet Hastanesine neden kadın hastalık
ları doktoru, fizik uzmanları ve diş tabibi göndermi
yorsunuz? 

5. Siirt'te kurulacağı söylenen orman veya ma
den ve ilahiyat fakülteleri ile ilgili çalışmalarınız var 
mı, neden bu fakülteleri kurmuyor ve öğretime aç
mıyorsunuz? 

6. 22 milyar 233 milyon proje maliyetli 185 me
gavat güçlü, ortalama 483 milyon kilovat/saat üre
tim sağlayacak «Batman», 152 milyar 313 milyon 
proje maliyetli, kurulu gücü 1.200 megavat ve 3 mil
yar 830 milyon kilovat/saat ortalama yıllık üretimli 
«Ilısu» ve Garzan Çayı üzerinde yapılması düşünülen 
ve 1984 programına, alınmış olan «Kozluk» sulama 
regülatörü projeleri hayalî projeler midir? Hayalî 
projeler değilse neden gerçekleştirmiyorsunuz? 

7. Siirt - Şirvan - Madenköy bakır yatağında 
1972 yılında Maden Tetkik Araştırma Genel Müdür
lüğünce başlatılan çalışmalar hangi aşamaya ulaşmış
tır? 

Bakır madeninin işletilmesine ne zaman başla
nacaktır? 

8. Kurtalan İlçesinde mıhlanıp kalan demiryolu
nun Siirt üzerinden Şırnak'a ve oradan yurt dışına 
ulaştırılması ile ilgili olarak, 1985 yılında Bütçe Plan 
Komisyonunda yönelttiğimiz soruyu yanıtlayan Ba
yındırlık ve İskân Bakanı Sayın Safa Giray böyle bir 
projenin fizibilitesi üzerinde çalışıldığını beyan et
miştir. 

Bu çalışmalar ne durumdadır 
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Kömür sevkıyatına katkı getirecek olan demiryo
lunu Siirt üzerinden Şırnak İlçesine ne zaman ulaş
tıracaksınız? 

9. Siirt'te Anadolu Lisesini neden kurmuyorsu
nuz? Ne zaman kuracaksınız? 

10. Siirt - Pervari ilçesinde Karayolları Bölge 
Müdürlüğünce «yapıldı denen yolun» yapılmadığı, Sa
son İlçesinde TEK'in 1985 yılında iki köye elektrik t 

verdiğini bildirmesine rağmen, elektriğe kavuşan köy 
olmadığı, 

Şırnak'ta «yol yapımı bitti» denen yerlere hiçbir 
şey yapılmadığı, Toptepe Sağlık Ocağına yapıldığı 
söylenen bir milyon liralık onarımlar yapılmadığı, 

İlgili kaymakamların tespitleriyle saptanmıştır. 
Bu hayalî icraat emir ve bilginiz dahilinde değil

se, müsebbipler hakkında ne gibi işlemler yapılmış
tır? 

Bu hayalî icraat gerçek icraat ne zaman dönüş
türülecektir? 

11. Siirt'in zengin hayvan varlığını değerlendir
mek amacıyla 10 yıl önce, yem fabrikasıyla destek
lenerek kurulan peynir, tereyağ fabrikası neden kapa
tıldı? 

Kapattığınız bu fabrikada dikiş - nakış kursu aç
tığınız doğru mudur) 

İşsizliği dikiş - nakış öğreterek mi çözümleyecek
siniz? 

12. Siirt'te 1 milyar liralık (E) tipi cezaevi yap
tıracağınız doğru mudur? Siirt'te cezaevi açmaktan 
başka bir yatırım düşünmüyor musunuz? İşsizliği, 
anarşiyi, açlığı, geri kalmışlığı, hapishane açarak mı 
yeneceksiniz? 

13. 1986 yılında, Siirt İlinde gerçekleştireceğiniz 
proje ve yatırımlar nelerdir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

Basın ve Halkla İlişkiler 17 . 4 . 1986 ' 
Müşavirliği 

Sayı : 5/MM -156 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 7.3-1986 

tarih ve 7/961/5531/21361 sayılı yazınız ile Başba
kanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 
14,3.1986 tarih ve K. K; Gn. Md. 18/106-1526/03010 
sayılı yazısı ve 10.4.1986 tarih ve 5/MM -140 sayılı 
yazımıza ek. 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın Sayın Baş-
oakanımıza tevcih ettiği, ancak tarafımdan cevaplan
dırılması istenen yazılı soru önergesinde verilen ce
vaplardan bilahara cevaplandıracağımızı belirttiğimiz 
5 inci ve 9 uncu sorulara cevabımız ilişikte takdim 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret 
Bakanı 

Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın sorularına 
cevaplarımız. 

Soru 5. Siirt'te kurulacağı söylenen Orman ve
ya Maden ve İlahiyat Fakülteleri ile ilgili çalışmala
rınız var mı? Neden bu fakülteleri kurmuyor ve öğ
retime açmıyorsunuz? 

Cevap 5. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanunu
nun 7 nci maddesi gereğince yeni bir fakültenin ku
rulması kanunla mümkün olabilmektedir. Ancak ay
nı kanunun maddesi meslek okullarının Yükseköğre
tim Kurulu Kararı ile kurulabilmesine imkân verdi
ğinden, Yükseköğretim Kurulunca Siirt ve çevresin
deki imkânlardan yararlanılarak Meslek Yüksekoku
lu Kurulması çalışmalarına başlanılmıştır. 

Soru 9. Siirt'te Anadolu Lisesini neden kurmu
yorsunuz? Ne zaman kuracaksınız? 

Cevap 9. Siirt ilinde henüz Anadolu Lisesi ola
rak açılması uygun bir bina bulunmamaktadır. An
cak, bitmek üzere olan yeni ortaokul binasının ikma
li sonunda halen ortaokul olarak kullanüan bina ona
rıma alınarak Anadolu Lisesi olmaya uygun hale ge
tirilmeye çalışılmaktadır. Onarım işleri bittikten son
ra konu değerlendirmeye alınacaktır. 

3. —- İçel Milletvekili Durmuş Fikri S ağlar'in, iş
kence iddialarıyla ilgili olarak yapılan işlemlere iliş
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un ya
zılı cevabı (7/975) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

7 . 3 . 1986 
D. Fikri Sağlar 

İçel 
Yıllardır polis teşkilatını huzursuz eden işkence 

iddialarının çözümlenmesinde en çok tüm teşkilata 
mensup polisler mutlu olacaktır. İşkencenin insanlık 
suçu olduğu ve Devlet politikasından çıkarılması ge-

84 — 



T. B. M. M. B: 95 11 . 4 . 1986 0 : 1 

rektiğini ilan ederek işkencenin üzerine şiddetle git
tiğinizi söylemenizi büyük bir hassasiyetle beklemek
teyiz. 

1. Bugüne kadar İçişleri Bakanlığına işkence 
gördüklerine dair şikâyet ya da başvuruda bulunan 
kaç kişi vardır? Kaçı hakkında soruşturma açılmış
tır ve soruşturmalar ne safhadadır? 

2. Bugüne kadar emniyet teşkilatından kaç kişi 
işkence ve baskı yaptıklarına dair bir suç ile yargı 
önüne çıkarılmışta*, kaçı beraat etmiş, kaçı hüküm 
giymiştir? 

3. İşkence ve baskı yaptıkları için yargılanan ve 
sonunda hüküm giyen emniyet teşkilatı mensupların
dan kaçı ceza ve tutukevlerinde bulunmaktadır? Ka
çı firardadır? Kaçı tüm cezasını tamamlamıştır? Ka
çı yargı safhasındadır? 

4. İşkence ve baskıdan hüküm giyen polis men
suplarının adları, suçları, aldıkları cezalar ve cezala
rının nerede infaz edildiklerini tek tek açıklar mısı
nız? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 22 . 4 .1986 
Daire ; Güvenlik 

Şube : Sen. Faal. Top. Ol. B - 2 
136946 

Konu : İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın 
önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
- İlgi : T.B.M.M. Genel Sekreterliğinin 11.3.1986 

tarih ve 7/975-5571/21487 sayılı yazıları. 
İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar tara

fından Başkanlığınız aracılığı ile Bakanlığıma yönelt

tiği yazılı soru önergesinde öne sürülen iddialarla 
ilgili bilgiler aşağıya çıkartılmıştır. 

1. İşkencenin devlet politikasından çıkarılmasını 
istemek gibi bir sorudan, işkencenin bir devlet poli
tikası imiş gibi olduğunu iddia etmek manasında an
lamak icap etmektedir. 

Bundan, Sayın Milletvekilimizin Anayasadaki ve 
Türk Ceza Kanunundaki hükümlerin mevcudiyetini 
inkâr ettiği sonucuna varılmak gibi bir durum mey
dana gelmektedir ki, bu fikre hiç kimsenin iştirak 
etmeyeceği inancındayım. 

İşkence bir devlet politikası olamaz bunu Anaya--
sa ve diğer kanunlar men etmiştir. Bu konuda yapı
lacak herhangi bir açıklamada beklenemez. 

Bakanlığıma intikal eden işkence iddiaları üzerin
de hassasiyetle durulmakta olup, her şikâyet konusu 
titizlikle incelenmektedir. 12 Eylül 1980 tarihinden 
itibaren haklarında efrada kötü muamelede bulun
mak iddiasından hakkında soruşturma açılan men
suplarımızın sayısı ve soruşturma safhalarını göste
ren çizelge ekte sunulmuştur. (EK-A) 

2. 12 Eylül 1980 tarihinden bu yana efrada kö
tü muamelede bulunan ve işkence iddialarından hak
larında işlem yapılan Emniyet mensuplarının mikta
rını ve yargılama safhalarını gösteren çizelge ekte 
sunulmuştur. (EK - B) 

3. Bahse konu suçtan yargılanan ve sonunda hü
küm giyen Emniyet mensuplarının derhal meslek ile 
ilişkileri kesilmekte ve haklarında tertip edilen hü
küm infaz edilmektedir. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

(EK-A) 
12 Eylül 1980 Tarihinden İtibaren Efrada Kötü Muamele ve İşkence İddialarından Dolayı Haklarında Adlî 

İşlem Yapılan Emniyet Mensuplarımızın Yıllara Göre Dağılımını Gösterir Çizelgedir. 

Yıllara Göre Dağılımı 1980 1981 1982 1983 1< 1985 Toplam 

Haklarında adlî işlem yapılan men-
. suplarımız 
Tutuklananlar 
Tutuklanmadan davaları dışarıdan 
görülenler 
Hüküm giyenler 
Beraat edenler 
Men'i muhakeme verilip mahkeme
ye sevk edilmeyenler 
Devam edenler 

73 
5 

68 
11 
25 

7 
30 

175 
15 

160 
12 
100 

27 
36 

107 
8 

99 
16 
24 

34 
33 

135 
9 

126 
7 
74 

12 
42 

149 
25 

124 
18 
53 

9 
69 

119 
12 

107 
10 
18 

41 
50 

758 
74 

684 
74 
294 

130 
260 
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(EK-B) 

12 Eylül 1980 Tarihinden İtibaren Efrada Kötü Muamelede Bulunmak ve işkence İddiasından Dolayı Hak
larında Disiplin İşlemi Yapılan Mensupların izm Yıllara Göre Dağılımını Gösterir Çizelgedir. 

Yıllara Göre Dağılımı 

Disiplin işlemi yapılanlar 
Disiplin işlemi yapılmayanlar 
Disipli.ı işlemi sonuçlanan ve 
çeşitli cezalarla tecziye, edilenler 
Devam edenler 

1980 1931 1982 1983 1984 1985 Toplam 

23 
47 

23 
—. 

107 
70 

107 
— 

59 
49 

59 
—. 

73 
62 

70 
3 

90 
59 

72 
18 

91 
28 

32 
59 

443 
315 

363 
80 

Sıkıyönetimin İlan Edildiği 20 Aralık 1978 Tarihinden 31 Aralık 1985 Tarihine Kadar Adlî Görevin İfası Sı
rasında Sorguya Çekilenlerden Ölenlerin Durumlarını ve Görevliler Hakkında Yapılan Adlî ve Disiplin İş

lemlerinin Yıllara Göre Dağılımını Gösterir Çizelgedir. 

Y ı l l a r ı 

Ölen vatandaşlarımızın sayısı 
Ölüm olayı ile ilgili olarak hakkında 
işlem yapılan personel 
Adlî işlem sonucu beraat ve takip
sizlik kararı verilenler 
Hüküm giyenler 
Adlî işlemi devam edenler 
Disiplin işlemi yapılmayanlar 
Disiplin işlemi yapılıp ceza 
almayanlar 
Disiplin işlemi devam edenler 
Disiplin işlemi sonucu tecziye 
edilenler 

1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 Toplam 

— — 11 

18 16 13 10 

12 70 30 24 30 21 

12 

20 

78 

207 

— 
— 
— 
— 

— 

2 
— 
10 
2 

10 

41 
23 
6 
34 

25 

11 
10 
9 
16 

2 

3 
16 
5 
11 

3 

20 
— 
10 
14 

11 

— 
— 
21 
— 

6 
10 

14 
— 
6 
_ 

9 
6 

91 
49 
67 
77 

66 
16 

48 

Sıkıyönetimin İlan Edildiği 20 Aralık 1978 Tarihinden 31 Aralık 1985 Tarihine Kadar Adlî Görevin İfası Sı
rasında Sorguya Çekilenlerden Ölenlerle İlgili Olarak Disiplin İşlemi Sonucu Tecziye Edilen Personelimizin 

Ceza Nev'ilerinin Yıllara Göre Dağılımı 

Yıllar 

1978 
1979 
1980 
1981 
1982 
1983 
1984 
1985 

İhraç 

11 
10 
8 

Uzun süreli 
durdurma 

1 
, 

2 

Kısa süreli 
durdurma 

3 

Aylık kesin. 

1 
2 
4 
3 
2 

Toplam 29 12 

11; 
12 
10 
5 
5 
5 

48 

86 
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12 Eylül 1980 Tarihinden İtibaren Mensuplarımız 
Hakkında Efrada Suî Muamele ve İşkence İddiaların
dan Dolayı Adlî ve Disiplin İşlemi Yapılan Mensup
larımız ile Olay Sayısını Gösterir Listedir. 

Olay sayısı 301 
Adlî işlem yapılan personel sayısı 758 
Disiplin işlemi yapılanlar 315 
Disiplin işlemi yapılmayanlar 443 

4. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına tahsis 
edilen resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazdı cevabı (7/980) 

Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakanca ya

zılı olaralk yanıtlanmlası ve gereğine müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Yılımaz Hasitiirk 
İstanbul 

1. DeVlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 237 
sayılı Yasa bükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların adetleri .ile bunların pllaka nuımaraliarı ve mar
ka ve modellerini bildirir misliniz?. 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî 'taşıt 
var mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı bjldlirir arüLsinıiz?. 

3. 'Mevcult resmî taşıtlardan beliri! makamlara 
tahmis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misi
niz?. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 21.4,1986 
Sayı : 2.02. 6228 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.'MJM. Başkanlığının 13.3.1986 gün 

ve 7/980-5577/21493 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığın 18.3.1986 gün ve K.K. Gn. Md. 
ve 7/980-5577/21493 sayılı yazısı. 

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına 237 sa
yılı Kanun Hükümlerine göre tahsis olunan reslmî ta
şıtlar listesi 1986 Malî Yılı Bütçe Teklif inin ekinde
dir. 

Bu teşkilatta 'hususî plaka taşıyan taşıl mevcut de
ğildir.; 

— 87 

Mevcut Resmî 'taşıtlardan 237 sayılı Taşıt Kanunu
nun 2 sayılı cetvelinde belktMen makamlar dışındaki 
herhangi bir makama taşıt 'tahsis edilmemiştir. 

Bilgilerine arz ederimi. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

5. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Diyanet İşleri Başkanlığına tahsis edilen resmî ta
şıtlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/981) 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakanca ya

zılı olarak yanıtllanması ve gereğine müsaadslerinizii 
arz ederüm. 

Yılmaz Hastürik 
is'tanbul 

1. Diyanet İşleri Başkanlığına 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adet
leri ile bunların plaka numaraları ve marka ve mo
dellerini bildirir misiniz?. 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis olunduğu maka
mı bildirir milisimiz?. 

3. Mevcut reslmî 'taşıtlardan belidi makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir imlisi
niz?. 

TC. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 
Sayı : 2.02.6226 

Türkiye Büyük 'MİJfet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : a) T. B. M. M. Başlkanlığının 13.3.1986 gün 

ve 7/981-5578/21494 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığım İ8.3.1986 gün ve K.K. Gn. Md. 
18/106-1541/03091 sayılı yazısı. 

ıDiyanet İşleri Başkanlığına 237 sayılı Kanun Hü-
küml'CiYne göre 'tahsis olunan resmî taşıtlar listesi 1986 
Malî Yılı Bütçe teklifimin ekindedir. 

Bu teşkilatta hususî plaka taşıyan taşıt mevcut de
ğildir. 

Mevcut resmî taşı'tlardan 237 sayılı taşıt Kanunu
nun 2 sayılı cetvelinde belirtilen 'makamlar dışındaki 
herhangi bir makama taşı>t tahsis edilmemiştir. 

Bilgilerime arz edertim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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6. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/985) 

• Türküye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki soru 'önergemin Sayın Devlet Balkanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine mü
saadelerinizi arz ederim, 

Yılmaz Hastürk 
ts'tanŞbul 

1. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğüne 237 sayılı 
Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri ile bunların p'lalka numaraları ve mıarlka ye 
modelliarimi 'bildirir imisiniz?, 

2. (Hususi plaka taşıyan, 237 sayılı Yasa hükmü 
gereğince 2 sayılı cdtvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var ise miktarı ve tahsis 'olunduğu mıalkamı 
'bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi m alkarna 
talhisıis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 
Sayı : 2.02.6225 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

13.3.1986 gün ve 7/985-5583/21499 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletve'k'iii Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
Petrol Ofiisi Genel Müdürlüğüne 'tahsis ©dilen resmî 
taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesine verilen cevaplar 
aşağıda ibeHiıröiilm,işıtir. 

1. Petrol Ofisi Genel Müdürlüğü 1984 yılında 233 
sayılı Kanun Hükmümde Kararname ile Anonimi !Şİr-
keti şeklinde yeniden teşkilatlanmış'tır. 

Halen Petrol Ofisi Anonim Şirketi bünyesinde 
memleket sathında çalışan 188 adet binek aracı ve 
224 adet yük aracı olmıaJk üzere toplam 412 adet res
mî taşıt mevcut ıbulunlmalk'tadur. 

2. Petrol Of isli Anonim Şirketi Genel Müdürlü
ğüne ait hususi plaka taşıyan taşıt yoktur. 

Mevcut resmî taşıtlardan; 'bir adet Ankara Sıkı
yönetim Komutanlığı ve iki adet resmî anaçta Baş
bakanlık emrinde geçici olarak çalışmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim., 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 
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7. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/986) 

Türküye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önengemiin Sayın Devlet Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve 'gereğine 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Yıfaıaz Hastürk 
îstanibul 

1. Türkiye Petrolleri AJO. Genel Müdürlüğüne 
237 sayılı Yasa hükümlerine güre tahsis olunan res
mî taşıtların adetleri ile bunların plaka numaralan ve 
marka ve modellerini Ibildiırir misiniz?. 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî toşııt 
var mıdır?. Var İse miktarı ve tahlslis olunduğu mialka-

I mı 'bildirir misinüz?. 
i 

I 3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara 
i tahsli's olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
; tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misli-
I niz?. 

i T.C. 
• Devlet Bakanlığı 21.4.1986 
| Sayı : 2.02.6224 

| Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
I İlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığının 

17.3.1986 gün ve 7/986-5584/21500 sayılı yazısı. 

I İstanbul 'Milletvekili Yılmaz İhsan Has'türk'ün 
i Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğüne tahsis 
! edilen resmî taşıtlara ilişkin yazılı soru önergesine ve

rilen cevaplar aşağıda 'belirtilmiştir. 
i 
j 1. Türkiye Petrolleri Genel Müdürlüğü 1984 yı-
< Imıda 233 sayılı Kanun Hükmünde Kararname İle 

Anonim Ortaklığı şeklinde yeniden teşkilatianmışltır. 
i Halen Türkiye Petrolleri Anonim Ortalklığı bünye-
I sinde memleket sathında çalışan 531 adet 'binek aracı 

ve 527 adet yük aracı olmak üzere toplam 1 058 adet 
i resmî taşıt mevcut bulunmaktadır. 

j 2. Türikiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel 
I Müdürlüğüne aliıt hususi plaka taşıyan taşıt yoktur. 

i 3. Mevcut resmî taşıtlardan; üç adet Başbakan -
! lık, iki adet Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı, 'bir adet 
j 7 nci 'Kolordu Sıkıyönetim Mahkemesi, üç adet resmî 
j araçüa Diyarbakır Sıkıyönetim Komutanlığının tali-

88 — 
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matıyla- (Batman Emniyet Amirliği emrinde geçici 
olarak çalışmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
(Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay 

8. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1009) 

Türküye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakanca ya

zılı olarak yanitlaıınııası ve gereğine müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
istanbul 

1. T.R.T. (Kurumu Genel Müdürlüğüne 237 sa
yılı Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî ta
şıtların adetleri ile bunların plaka numaraları ve mar
ka ve modellerini (bildirir misiniz?. 

2. (Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır?. Var ise mliküarı ve tahsis olunduğu nıaka-
mı bild'Mr misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
taihsis olunan taşıt var mıdır?. Var 'ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misi
niz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 
Sayı : 2.02.6220 

Türküye Büyük M'ilet Meclisli Başkanlığına 
îlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğının 13.3.1986 gün ve 7/1009/5607/21523 sayılı yazı
sı. 

b) Başbakanlığın 18.3.1986 gün ve K.K. Gn. Md. 
18/106-1546/03093 sayılı yazısı. 

TRT Kurumu Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Ka
nun Hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtlar 
listesi 1986 Malî Yılı Bütçe teklifinin ekindedir. 

Bu teşkilatta hususî plaka Kaşıyan taşıt ımevcut de
ğildir. 

Mevcut Resmî taşıtlardan 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 2 sayılı cetvelinde (belirtilen makamlar dışın
daki herhangi 'bir makama taşıt tahsis edilmemiştir. 

Bilgilerin© arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakara 

9. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk1 

ün, Vakıflar Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet Ba
kanı Kâzım Oksay'ın yazdı cevabı (7/1010) 

Türküye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakanca ya

zılı olarak yanıtlanması ve gereğine müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Vakıflar Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Yasa 
hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların adet
leri ile 'bunların plaka numaraları ve nıaıka ve mo
dellerini 'bildirir misiniz?. 

2. Husûsi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var ise miktarı ve talhsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan (belirli makamlara 
talhsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 

.Sayı : 2.02 - 6227 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ligi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 13.3.1986 gün 

ve 7/1010-5608/2İ524 sayılı yazısı. 

b) Başbakanlığım 18.3.1986 gün ve K.K. Gn. Md. 
18/106-1547/03094 sayılı yazısı. 

Vakıflar Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Kanun 
hükümlerine göre talhsis oliunıan resmî taşıtlar listesi 
1986 Malî Yılı Bütçe teklifinin ekindedir. 

Bu teşkilatta hususi plaka taşıyan taşıt mevcut de
ğildir. 

Mevcut Resmî taşıtlardan 237 sayılı Taşıt Kanu
nunun 2 sayılı cetvelinde belirtilen makamlar dışında 
herhangi bir makama taşıt tahsis edilmemiştir. 

BiDgi'Ierin'e arz ederim. 
Kâzım Oksay 

Devlet Bakam 

10. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne tahsis edi
len resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1011) 
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Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakanca ya-

zı!lı olarak yanıtlanması ve gereğine müsaadelerinizi 
arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Yasa hü'kümleriine göre tahsis olunan resımî ta
şıtların adetleri lile 'bunların plaka numaraları ve mar
ka ve raodelilerini ıbildirir 'misliniz?. 

2. Hususi plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasia hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resımî taşıt var 
mıdır?. Var lise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir mlisiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makaımılara 
' tahsis olunan taşı var mıdır?. Var 'ise hangi makamla 
tahsis olunduğu ve plalka nuımarasımı bildirir milsiniz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 

Sayı : 2.02 - 6222 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Jligi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğının 13.3.1986 gün ve 7/1011/5609/21525 sayılı yazı
sı. 

(b) 'Başbakanlığın 18.3.1986 gün ve K.K. Gn/'Md. 
18/106-1545/03092 sayılı yazısı. 

İstanbul Milletvekilli Yılımtaz İhsan Hastürk'ün 
Sayın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesi
ne verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğüne 237 
sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis olunan resmî 
taşıtlar listesi 1986 Malî Yılı Bütçe tekliflinin ekinde
dir. 

2. Bu teşkilatta hususî plalka taşıyan taşıt mevcut 
değildir. 

3. (Mevcut, resmî taşitlardan Başbakanlık em
rinde geçici olarak hizmet görmesi için 4 adet araç 
görevlenıdirilmi ştir. 

Bingilerinize arz ederim. 
Kâzım Oktsay 
Devlet 'Bakamı 

11. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Basın Yayın Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan sorusu ve Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1021) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşaği'daki soru önergemin Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak yanıitlanması ve gereğine ımüsaa-
delerihizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1. Basın Yayın Genel 'Müdürlüğüne 237 sayılı 
Yasa hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtların 
adetleri ile 'bunların plaka numaraları ve marka ve 
modellerimi bildirir mislinliz?. 

2. Hususî plalka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 'sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt 
var mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu ma
kamı 'bildirir misiniz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan. belidi 'makamlara 
tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi makarna 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını Ibildirir misiniz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 

Sayı : 2.02 - 6221 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisli Başkanlığına 
İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 13.3.1986 gün 

ve 7/1021/5629/21586 sayılı yazısı. 
b) 'Başbakanlığın 18.3.1986 gün ve K.K. On. Mıd. 

18/106-1548/03095 sayılı yazıısı. 
Basın Yayın Genel Müdürlüğüne 237 sayılı Kanun 

Hükümlerine göre tahsis olunan resmî taşıtlar listesi 
1986 Malî Yılı Bütçe tekirimin ekindedir. 

Bu teşkilatta hususî plaka taşıyan taşıt mevcut de
ğildir., 

\Mevcut Resmî taşıtlardan 237 sayılı Taşıt 'Kanunu
nun 2 'Sayılı cetvelinde belirtilen makamlar dışındaki 
herhangi bir makamla taşıt tahsis 'edilmemiştir. Bilgile
rime arz ederim. 

'Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

12. — istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk1 

ün, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğüne tah
sis edilen resmî taşıtlara ilişkin Başbakandan sorusu 
ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı 
(7/1029) 

Türkliye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tara

fından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine müsaa
delerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk „ 
İstanbul 

— 90 — 
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1. 'Devlet Meteoroloji İsteri Genel Müdürlüğüne 
237 sayılı Yasa 'hükümlerine göre lialhs'is olunan resmî 
taşıtların adetleri ile 'bunların plaJk'a numaraları ve 
marka ve modellerini 'bildirir misiniz?. 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 ısayılı Yasa 'hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır?. Var ise ıraktan ve tahsis olunduğu makamı 
biıldiriır ırriisinıiz?. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan 'belirli makamlara 
'tahsis olunan taşıt var mıdır?. Var ise hangi maikama 
ta'haiıs olunduğu ve plaka numarasını 'bildirir m'iis'intiz?. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21.4.1986 
Sayı : 2.02 6223 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlı

ğının 13.3.1986 gün ve 7/1029-5637/21594 sayılı yazısı. 
b) Başbakanlığın 18.3.1986 gün ve K. K. Gn. Md. 

18/106-1544/03088 sayılı yazısı. 
istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün Sa

yın Başbakanımıza yönelttiği yazılı soru önergesine 
verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir. 

1. Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüne 
237 sayılı Kanun hükümlerine göre tahsis olunan res
mî taşıtlar listesi 1986 malî yılı bütçe teklifinin ekin
dedir. 

2. Bu teşkilatta hususî plaka taşıyan taşıt mev
cut değildir. 

3. Mevcut resmî taşıtlardan Başbakanlık emrin
de geçici olarak hizmet görmesi için iki adet araç 
görevlendirilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has
türk'ün, 237 numaralı Kanuna göre tahsis edilen res
mî taşıtlara ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut'un yazılı cevabı (7j 1037) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Sayın içişleri Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanması ve gereğine mü
saadelerinizi arz ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 
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1. Bakanlığınıza 237 sayılı Yasa hükümlerine gö
re tahsis olunan resmî taşıtların adetleri ile bunların 
plaka numaraları ve marka ve modellerini bildirir mi
siniz? 

2. Hususî plaka taşıyan ve 237 sayılı Yasa hük
mü gereğince 2 sayılı cetvelde yer alan resmî taşıt var 
mıdır? Var ise miktarı ve tahsis olunduğu makamı 
bildirir misiniz? 

3. Mevcut resmî taşıtlardan belirli makamlara . 
tahsis olunan taşıt var mıdır? Var ise hangi makama 
tahsis olunduğu ve plaka numarasını bildirir misiniz? 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 

idarî ve Malî işler 22.4.1986 
Dairesi Başkanlığı 

Şb. : Lev. Md. Ay. 10-
2-8/1396 

Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : T.B.M.M. Gen. Sek. 13.3.1986 gün ve Ka

nunlar ve Kararlar D. Bşk. lığı 7-1037-5646/21621 sa
yılı yazısı. 

istanbul Milletvekili Sayın Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün Bakanlığımıza ait resmî taşıtlarla ilgili üç sorulu 
yazılı soru önergesi incelenerek cevaplarımız aşağıya 
çıkarılmıştır. 

1. Mart 1986 tarihi itibariyle Bakanlığımız mer
kez, vali ve kaymakamlıklarımızda 237 sayılı Taşıt 
Kanununun 4 üncü maddesine ekli 1 ve 2 sayılı cet
vellerde belirtilen makam araçları ile 7 nci maddeye 
göre kullanılan hizmet taşıtlarından oluşan ve ekli lis
tede gösterilen çeşitli cins ve markada toplam 929 
adet araç bulunmaktadır. 

2. Karayolları Trafik Yönetmeliğinin 57 nci 
maddesinin D fıkrası gereğince asayiş hizmetlerinde 
kullanılmak üzere gerektiğinde hususî plakalı taşıt 
kullanılmaktadır. Hususî plakaların belli taşıtlara ta
kılması devamlılık arz etmemektedir. Gerektiğinde 
hizmet gereği olarak değiştirilmektedir. 

3. Bakan, müsteşar, vali ve kaymakamlık ma
kamları için, tahsisli araçların dışında belli makam
lara tahsis edilmiş resmî taşıt yoktur. 

Arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

içişleri Bakam 

91 — 
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İçişleri Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Taşıt 
Çizelgesi 

(Mart 1986 Tarihine Göre) 

Cinsi Miktarı 

Binek 707 
Arazi - binde 209 
Minibüs 5 
Pikap 2 
Otobüs - 6 

TOPLAM 929 

14. — Diyarbakır Milletvekili Şeyhmus Bahçeci' 
nin, motorlu araçları çalınan vatandaşların durumu
na ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbu-
lut'un yazılı cevabı (7/1038) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı saygıla
rımla arz ederim. 

Şeyhmus Bahçeci 
Diyarbakır 

1. 12 Eylül 1980 öncesi Mardin İli, Kızıltepe İl
çesinde inşaatım yapmakta olduğumuz Kızıltepe Te
mel Eğitim Okulunun önünden 21 AV 994 plakalı 
Fort 3600 marka traktörümüz çalınmış bulunmakta
dır. Bunun gibi otomobiller, traktörler çalınıp, renk
ten renge boyanıp çeşitli olaylarda kullanılmış oluyor 
veya parçalanıp yedek parça olarak piyasada satıl
mıştır. Çalınan traktörümüz bugüne kadar da bulu
namamıştır. 

a) Bu türlü şebekeler halen Güneydoğu Anado
lu bölgesinde var mıdır? 

b) Bu durumlarla karşılaşmış olan vatandaşların 
maddî, manevî durumları ne olacaktır? 

c) Savcılıklara ve diğer ilgili makamlara müra
caat edilmesine rağmen bu araçlar bulunamadığı gi
bi, gıyap kararı da verilmiyor. Bunlar böyle netice
siz mi kalacaktır? Vatandaş olarak ne yapılacaktır? 

d) Herhangi bir karar ve bilgi verilmediğine gö
re vergi dairelerindeki, emniyet müdürlüklerindeki 
kayıt ve tescilleri nasıl düşürülecektir? 

e) Bakanlığın bu konudaki sorumluluğu nedir? 

TC 
İçişleri Bakanlığı 

Emniyet Genel Müdürlüğü 22 . 4 . 1986 
Say! : Asayiş 62381 -70/139199 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İliği : Kanunlar ve Karanlar Dairesi Başkanlığı-

nın 13.3.1986 itarih ve 7/1038.5621/21576 sayılı ya
zısı. 

Çalıntı otomobil ive faktörlerin Ibazı şebekeler 
'tarafından renkten renge 'boyanıp çeşitli olaylarda 
kullanıldığı veya parçalanıp yedek parça olarak pi
yasada satıldığı yolunda Diyarbakır Milletvekili 
Şeyhmus Bahçeci 'tarafından verilen yazılı soru öner
gesine -Miskimi ilgide kayıtlı yazınız ve ekleri ineeılen-
m'işfcir. 

12 Eylül 1980 öncesi Mardin İli Kızıltepe İlçe
sinde inşaatı yapılmakta olan .Kızıltepe Temel Eği
tim Okulunun önünden 21 AV 994 plakalı Ford 
3600 marka traktörün çalındığına dair Pofo ve Jan
darma kayıtlarında, Trafik Tescil ve Demetleme 
Şube Müdürlüğü kayıt. tescil bürosunda ve Verigi 
Dairesi kayıtlarında herhangi bir biligi bulunmadığı 
ve söz konusu aracın düşümünün yapılmadığı, illeri 
ve mülhakatında bahis konusu türde şebekelerin 
mevcut olımadıığı Mardin Eımmiyet Müdürlüğünden 
alınan 26.3.1986 tarih ve 2261 sayılı telefcsden an
laşılmıştır. 

Yurt dışından çalman otomobillerin ülkemize ka
çak 'olarak gireceği veya ıgirdiği İnterpol aracılığı ile 
haber alındığında veya kontroller sırasında tespit 
edildiğimde 'bunlar Umuım 'Emniyet Müdürlüklerince 
aratttrıtaaktadiır. 

Bundan ayrı olarak Ifcrans'it amacı ile veya 1615 
sayılı Gümrük Kanununun 12 nci maddesi ile ta
nınan turistik kolaylıklardan faydalanılarak yurdu
muza getirilen araçların çalınma olaylarında, hırsız
lık olayı haber alındıktan sonra; Gümrük Yönetme
liğinin 1330 ve 1331 inci ımaddderinıim hükümleri 
gereği otomobilin ülke içerisinde arattırılması yanın
da düzenlenen 'belgelerle taşıt veya eşyanın da ver-
ıgileri aranmaz ve teminatı çözülür. 

Trafik mevzuatı hükümleri gereğince motorlu 
araçların tescili içtin sahiplik 'belgesi aranmaktadır. 
Yeni tescilde bu sahiplik belgesi, Gümrük Şahadet
namesi ve faturaya linlhisar etmektedir. Dolayısıyla 
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•araç ithal edilmiş ise, Gümrük idarelerince veriden 
resmî Trafik Şa'hadetnamesıi, şayet araç ülkemizde 
imal edilmiş ise fatura ibrazı gerekmekte olup, bu 
nedenlerile ilik tescilinde araçların çalıntı alması 
mümkün değildir. 

Tescilli araçların sahip değiştirmesi halimde ise; 
resmî araçlar hariç, diğer anaçların satışları noter se
nediyle yapılması mecburidir. Ayrıca, satış ve de
virlerde 'araçların 'Karayolları Genel Müdürlüğünce 
muayenesi yapıldığından, motor ve şase numanala-
rında oylama varsa, çalıntı olabileceği düşünülerek 
tescili esnasında ve çalıntı bültenlerine ıgöre gerekli 
menşe araştırması yapıimalkta, ıbuna ıgöre tescil iş
lemi yapıilma'kltadır. 

Gerek ıtesciıl edilmiş ve gerekse tescil edilmemiş 
taşıtlar ile bunların menşeini gösterir belgelenin ça
lınması veya kaybedilmesi hallinde ıgerekli araştırma 
yapılmakta ve tescil için 'başvurulduğunda araca el 
konularak ilgililer hakkında yasal işlem uygu'lan-
malktadır. 

Trafik Yönetmeliğinin 42 nci maddesi gereğince 
çalınan araçlar hakkında yapıılacalk işlemler 'belirtil-
ımıiş 'bulunmaktadır. Buna göre çalıntı tarihinden iti
baren aradan (1) 'bir ay geçmiş olması şartıyla 'araç 
sahibinin istemesi halinde; 

'Savcılıktan veya mahallî zabıtadan alınacak bel-
geye istinaden, aracın vergi kaydı 'kapatılmakta, Tra
fiğe 'kapatılması için trafik 'belgesi mevcut ise, alınıp 
tescil defterine ve tescil formuna çalınmıştır 'kaydı ko
nulmaktadır. 

IBu nedenle, vergi ve trafilk kayıtları kapatılmış 
olmaktadır. Çailınan bu araçların parçalanmaları ha
linde motor ve şase aksamının yukarıda arz ve izah 
edilen nedenlerle kullanılması ve trafiğe çıkması 
mümkün değildir. 

Çalıntı araçların takip ve 'kontrolü, şehir içi ve 
şehir dışı 'trafik 'kuruluşlarında görevli trafik ©kip
leri ve Asayiş ekipleri tarafından devamlı olarak 
kontrol yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Afcbuâııt 

içişleri B'akanı 

15. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfında-
ki yolsuzluk iddialarıyla ilgili tahkikat raporu üze
rine yapılan işlemlere ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı cevabı (7/1043) 

— 93 

22 . 4 « 1986 0 : 2 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından ya

zılı olarak cevap'laodırıilmasına izninizle arz ve rica 
ederim. 

^Bahriye Üçok 
Ordu 

1. Vakıflar Genel' Müdürlüğünce Millî Güvenlik 
•Konseyi Genel Sekreterliğine gönderilmiş bulunan 
21.4.1982 tarih ve GENS'EK 94 - 82 sayılı yazısı 
ekinde belirtilen müfettiş raporlarına dayalı iddialar 
üzerinde idarî ve adlî herhangi bir işlem yapılmış 
mıdır? 

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
30.11.1982 tarihli raporu üzerine, Başbakanlığın 
15.12.1982 gün ve ÎSEHJE.D. : 3851 sayılı yazısı ile 
içişleri Bakanlığının koordinatörlüğünde İçişleri Ba
kanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü müfettişlerin
den meydana gelen bir tahkikat heyeti kurulmuş, bu 
kurul Diyanet tşleri Başkanlığında ve Türfkiye Di
yanet Vakfındaki yolsuzluk, Atatürk ilkelerine ay
kırı davranma, adam kayırma iddialarımı incelemiş 
ve usulsüzlük, adam kayırma, yolsuzluk, Atatürk il
kelerine özellikle lâik Cumhuriyet ilkesine aykırı 
davranma suçlarını da kapsayan 14 iddianın sübuta 
erdiğini ilgililer hakkında gerekli adlı ve idarî iş
lemlerin yapıllmasının zarurî olduğunu belirten 
26.4.1983 günlü raporunu Başbakanlığa vermiştir. 

Tahkik heyetinin hu raporu üzerine ne gi'bi adlî 
ve idarî işlemler yapılmıştır? 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 21 . 4 . 1986 
Sayı : 2.02.6219 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) TJB.M.M. Başkanlığının 20.3.1986 gün 

ve 7/1043-5696/21777 sayılı yazısı. 
b) 'Bas/bakanlığın 26.3.1986 gün ve K.K.Gn.Md. 

18/106-1607-03216 sayılı yazısı. 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un Sayın Baş

bakanımıza yönelttiği yazih soru önergesine verilen 
cevaplar aşağıda 'belirtilmiştir. 

1. Millî Güvenlik Konseyi Genel Sekreterliğine 
gön'derilen 21.4.1982 gün ve GENSEK. 94-82 sayılı 
yazıya bağlı müfettiş raporunda değinilen noksanlık
larla ilgili olarak, gerekli işlem yapılması için rapor, 
Teftiş Kurulu Başkanlığınca 26.4.1983 gün ve Tft. 
3/3 Anlk. 83 sayılı yazı ile Mülhak Vakıflar Daire
sine intILkal ettirilmiş ve gerekli işlemlerin yapılması 
sağlanmıştır. 
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Yapılan bu işlemler doğrultusunda, Türkiye Diya
net Vakfı Genel Merkezinin 13.11.1985 gün ve 
T/236-154 sayılı, Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü 
kanalı ile verilen oevaibî yazıda bahsedilen noksanlık
lara açıklık geçirilmiştir. 

2. Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulunun 
30.11.1982 tarihli raporu üzerine, Başbakanlığım 
15.12.1982 gün ve İSELE. D. : 3851 sayılı yazısı ile 
îçiş'leri Bakanlığımın Koordinatörlüğünde İçişleri Ba
kanlığı ve Vakıflar Genel Müdürlüğü Müfettişlerin
den meydana gelen ıbir tahkikat heyeti tarafından 
yapılan soruşturma neticesi, Türkiye Diyanet Vakfı 
Mütevelli Heyeti Başkan ve üyelerimin, Türk Mede
nî Kanun hükümlerime göre kurulan Vakıflar hak
kında Tüzüğün 23 üncü maddesinde öngörülen, ba
siretli bir idareci gibi, hareket etmedikleri anlaşılmış 
•olduğumdan Başkan ve heyet üyelerinin aynı Tüzü
ğüm 23 üncü maddesinin l/d bendi gereğince işten 
uzakl aş tiril ması teklifi getirilmiştir. 

ıSoruşturima Heyetinin, bu raporu üzerine gerekli 
işlem yapılmak üzere raporun bir sureti makam olu
ru 've Teftiş Kurulu Başkanlığınım 18.4.1983 gün ve 
Tft. tın. Sor. (83-412) sayılı yazısı ile Vakıflar Genel 
Müdürlüğü Başlhukulk Müşavirliğine intikal ettiril
miştir. IBaşhuikük Müşavirliği ide Ankara Vakıflar 
Bölige Müdürlüğüme 20.4.1983 gün ve HUİK. : 3-1093 
sayılı yazısı ile tanzim edilen soruşturma raporunu 
göndererek Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyetli 
Başkam ve üyelerimin işten uzakl aşitiTilmıaları için As
liye Hukuk Mahkemesinde dava açılmasını sağla
mıştır. 

intikal: ettirilen Soruşturma Raporu gereğince, 
Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Türkiye Diya
net Vakfı yöneticilerinin görevden uzak'laştırılmıalan 
için, Ankara Asliye 1 indi Hukuk Mahkemesinde 
983/283 dava dosyası ile dava açmış ise de, bilahara 
vakıf yöme!'ı;c,7j2finin 'bu görevlerinden istifa etmele
ri sebebiyle, davamın takibimde bir fayda kalmadığı
mın,. Vakıflar Genel Müdürlüğünce karar altıma'alın
ması üzerine, Bölige Müdürlüğü avuaktlanndan Gül-
seren Tüzün'ün Ankara 1 inci Asliye Hukuk Mahke
mesi Hâkimliğine yazılan 15.6.1983 tarihli dilekçesi ile 
dosya geri çekilmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı 

16. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri - Boğazköprüsü mevkiindeki cephanelik inşaatına 
ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuz-
türk'ün yazılı cevabı (7/1051) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı Sa

yın Zeki Yavuztürk tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılmasını saygılarımla arz ederim. 

25 . 3 . 1986 
Mehmet Üner 

Kayseri 

1. Kayseri - Bioğazköprüsü mevkiindeki Hava 
Kuvvetlerine ait cephanelik inşaatı ne zaman başla

mıştır? 
2. Sözkonusu cephanelik inşaatının güvenlik sa

hası içerisinde kaldığı gerekçesi ile 624 üyeli S. S. Ana
dolu Ağaç İşleri Küçük Sanayi Sitesi inşaatı hangi ta
rihte durdurulmuştur? 

3. Bu Kooperatif inşaata yasal bir şekilde baş
ladığımla göre, durdurulmuş olduğu tarihe kadar yap
mış olduğu 1984 yılı birim fiyatları ile bir milyar li
rayı aşan yatırımını hangi kayna/k tarafından karşıla
yacak ve Kooperatif üyelerinin mağduriyetimi gidere
ceksiniz? 

4. 1983 yılından bu yana, bir küçük esnaf kuru
luşunun mensuplarına ait S. S. Anadolu Ağaç İşleri 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifinin üyelerinin 
bu şekilde mağdur ve çaresiz bırakılmasını nasıl izah 
edeceksiniz? 

TC 
Millî Savunma Bakanlığı 18 . 4 . H986 

Kanun : 1986/313 -St 
Konu : Yazılı Soru önergesi Cevabı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 28 Mart 1986 gün ve 7/1051-5751/22033 sa

yılı. yazınız. 
İlgi yazınızla gönderilen Türkiye Büyük Millet 

Meclisi üyesi Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri - Boğazköprüsü mevkiindeki cephanelik in
şaatına ilişkin yazılı soru önergesi aşağıdaki şekilde 
cevaplandırılmıştır. 

1. 1942 yılından bu yama akaryakıt depolan
mak için kullanılan Doğu Bölge Boğaz Köprü Cep
haneliği 1971 yılından itibaren mühimmat depolanmak 
İçin kullanılmaktadır. 

2. S. S. Anadolu Ağaç İşleri Küçük Sanayi Site
si inşaatının durdurulması hususunda Millî Savunma 
Bakanlığından Kooperatife veya Valiliğe direkt bir 
yazı yazılmamıştır. Ancak, Kayseri Hv. ikmal Bakım 
ruhsat tarihinin 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve 
DES. GRP. : 6100-523-83/İİS sayılı yazısı ile, inşaatın 
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ruhsat tarihinin 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanununun yürüdüğe girdiği ta
rihten sonra olduğu belirtilerek inşaatın derhal dur
durulması istenm'iş ve aynı komutanlığın 29 Temmuz 
1983 gün ve DES. GRP. : 6100-543-83/1$ sayılı ya
zısı ile Güvenlik Bölgesi sınırından itibaren 200 met
re içerisinde bulunan adı geçen kooperatife ait in
şaatın yapılmasının mümkün olmadığı ancak, belirti
len sınırdan 200 metre sonrasında inşaatın yapımına 
engel olacak yasal herhangi bir durumun mevcut bu
lunmadığı Kayseri Valiliğine bildirilmiştir. 

3. Nitekim 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve 
Güvenlik Bölgeleri Kanunu ve Yönetmeliğinin «Gü-
venıllifc Bölgelerinde Uygulama Esasları» bölümünde 
«Güvenlik Bölgelerinin dış sınırından itibaren iki yüz 
metreye kadar olan saha dahilimde yangın ve patlama 
tehlikesi gösteren her türlü maddenin imali depolama 
ve satış yerlerimin açılması yasaktır» hükmü yer al
maktadır. Söz konusu cephanelilk bölgesinde inşaatı 
durdurulan yangına müsait ağaç isteri atölyeleriyle il
gili «inşaaitı durdurma kararının» ileride daha büyük 
mağduriyetlere ve müessif olaylara neden olmamak 

içtin alınmış olduğu ve bu nedenle de durdurma ka
rarının kamu yararına yönelik bir tasarruf olarak de
ğerlendirilmesi gerekeceği açıktır. 

4. Bölge içerisindeki kooperatife ait taşınmaz mal
ların kamulaştırılması veya başlka bir şekilde tediye 
yapılması bu aşamada düşünülmemektedir. 

5. Kooperatif, Kayseri 1 inci Asliye Hukuk Mah
kemesinin 984/458-458 Değişik İşler dosyası üzerin
den, delil tespiti yaptırmak suretiyle yasal yola teves
sül etmiş durumdadır. Kooperatifin bu olaydaki tu
tumunda, yani bu bölgede bu nitelikte bir inşaata te
vessül edilmesiınde iyi niyetli bulunmadığı, emrivaki
lerden yararlanmak istediği değerlendirilmektedir. Bu
nunla birlikte genel kamu yararı açıstndan Koopera
tife takas olunabilecek uygun bir Hazine arazisinin te
mini için Millî Savunma Bakanlığınca Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı nezfdinde gerekli girişimlerde bu
lunulmuş olup henüz bir sonuç alınamamıştır. 

Arz ederim. 

Zeki Yavuztürk 
Millî Savunma Balkanı 
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2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 (ineli Maddesli ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 indi Maddesilne İkişer Fıkra 
Eklenmesine Daliır Kanun Tasarısının Birinci Maddecimin açık oylamıasına verilen oylanın sonucu : 

(Kanunlaşmıştır.) 

ADANA 
Ahmet Akgün Albayrak 
Ledin Barlas 
Ahrrucrt Remzi Çerçi 
Ahmet Şevket Gedik 
Nurettin Yağanoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Ağaoğlu 
Mehmet Delıiceoğlu 

AFYON 
Abdullah Altıntaş 
Metin Balı bey 
Hamdı Özsoy 
Nihat Türker 

AĞRI 
Hasan Fecri Alpaslan 

AMASYA 
Hasan Adnan Tutkun 

ANKARA 

Hüseyin Cahit Aral 
Kamil Tuğrul Coşkunoğlu 
Hüseyin Barlas Doğu 
Osman Işık 
Hazım Kutay 
Alpaslan Pehlivanlı 
Mehmet Sezai Pekuslu 
Mehmet Sağdıç 
ismail Saruhan 
Oğan Soysal 
Halil Şıvgın 

Üye «ayısı : 400 

Oy verenler : 296 

Kabul edenler 1 

Reddedenler : 1 
Çdkimser : 
Geçersiz Oylar : 

Oya katılmayanlar : 

Açık üyelikler : 

67 
28 

1' 

93 
İÜ 

(Kabul Edenler) 

ANTALYA 
Mustafa Çakaloğlu 
Abdullah Cengiz Dağyar 
Sudi Neş'e Türel 

ARTVİN 
Nevzat Bıyıklı 
Ahmet Doğru 

AYDIN 
Mehmet Özalp 

BALIKESİR 
Şerafettin Toktaş 
Necat Tunçsiper 

BİLECİK 
Recep Kaya 

BÎNGÖL 
Hakkı Artukarslan 

BOLU 
Seçkin Fırat 
Ahmet Şamil Kazokoğlu 
Kâzım Oksay 
Fuat Öztektin 

BURDUR 
Necip Oğuzhan Artukoğlu 

BURSA 
Ahmet K. Alptemoçin 
İlhan Aşkın 
M. Memduh Gökçen 
Kemal Iğrek 
Fahir Sabunfiş 
Mustafa Ertuğrul Ünlü 

ÇANAKKALE 
Ayhan Uysal 

ÇANKIRI 
Ahmet Özkan 
Saffet Sakarya 
ilker Tuncay 

ÇORUM 
Ünal Akkaya 
İhsan Tombuş 

DENİZLİ 
Muzaffer Arıcı 
Ayçan Çakıroğulları 

DİYARBAKIR 
özgür Barutçu 

EDlRNE 
ismail Üğdül 

ELAZIĞ 
Mehmet özdemir 
Naci Taşel 
Nevzat Yağcı 
Zeki Yavuztür'k 

ERZİNCAN 
Yıldırım Akbulut 
Metin Yaman 

ERZURUM 
ilhan Araş 
Sabahattin Araş 
Togay Gemalmaz 
Mustafa Rıfkı Yaylalı 

ESKİŞEHİR 
Mustafa Balcılar 
Cemal Büyükbaş 

GAZİANTEP 
Ahmet Ata Aksu 
Ünal Yaşar 
Feyzullah Yıldırır 

-

GİRESUN 
Burhan Kara 
Yavuz Köymen 
Ahmet Yılmaz 

HATAY 
Abdurrahman Demlirtaş 
İhsan Gürbüz 
Haımiıt Melek 

İSPARTA 
Metin Ataman 
Musitajfa Kemal Toğjaıy 
İbrahim Fevzi Yaman 

İÇEL 
ibrahim Aydoğan 
Hikmet Bicenıtürk 
Rüştü Kâzıım Yücelen 

İSTANBUL 

Behiç Sadi Abbasoğlu 
Bülent Akarcalı 
H. Doğancan Akyürdk 
Yaşar Albayrak 
Mehmet Vehbi Dinçefler 
Hayrettin Elmas 
Halil Orhan Engüdier 
ismail Safa Giray 
Ömer Ferruh Ilter 
Alıan Kavak 
R. Ercüment Konukman 
Leyla Yeniay Köseoğlu 
Turgut Özal 
ibrahim Özdemir 
Ali Tannyaır 
Mustafa Tınaz Titiz 
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İZMİR 
îsmet Kaya Erdem 
Burhan Cahit Gündüz 
özdemir Pehlivanoğlu • 
Süha Tanık 

KAHRAMANMARAŞ 
Alaeddin Kısakürek 
Mehmet Onur 

KARS 
İlhan Aküzüm 
Sabrı Araş 

KASTAMONU 
Sadettin Ağacık 
Hüseyin Sabri Keskin 
Şaban Küçükoğlu 

KAYSERİ 
Nuh Mehmet Kaşıkçı 
İbrahim Özbıyık 
Mustafa Şahin 
Cengiz Tuncer 

KIRŞEHİR 
Mehmet 'Budak 
Tevfik Güneş 

KOCAELİ 
Osman Nuri Akyol 
Mustafa Bat gün 

KONYA 
Abdurrahman Bozkır 
Kadir Demir 
Altınok Esen 
Nihat Harmancı 
Saffet Sert 
Abdullah Tenekeci 

KÜTAHYA 
Ahmet Büytikuğur 
Ahmet Ekici 
Mustafa Uğur Ener 
Mustafa Kalemli 

MALATYA 
Metin Emiiroğlu 
Ahmet llhami Kösem 
Fahri Şahin 
Talat Zengin 

MANİSA 
Mekin Sarıoğlu 
Münir Fuat Yazıcı 

MARDİN 
Beşir Çelebioğlu 
Mehmet Necat Eldem 

MUĞLA 
Mehmet Umur Akarca 
Ahmet Altıntaş 

MUŞ 
Alaattin Fırat 
Atilla Sın 

NEVŞEHİR 
Ali Babaoğlu 
Faruk Dirik 
Hacı Turan öztürk 

NİĞDE 
Haydar Özalp 
Birsel Sönmez 

ORDU 
İhsan Nuri Topkaya 
Şükrü Yürür 

RİZE 
Ahmet Mesut Yılmaz 

SAKARYA 
Nihat Akpak 
Mustafa Kılıçaslan 
Mümtaz Özkök 

SAMSUN ' 
Mehmet Aydın 

SİİRT 
Aydın Baran 

SİVAS 
Mahmut Karabulut 
M. Müıkerrem Taşcıoğjhı 

TEKİRDAĞ 
Ahmet Karaevli 

TOKAT 
Selim Koçalker 
Talat Sargın 

TRABZON 
Eyüp Aşık 

UŞAK 
Mümtaz Güler 
Mehmet Topaç 

VAN 
Hüseyin Aydın Arvasi 

YOZGAT 
Mehmet Bağçeci 
LutfullaJh Kayalar 
Mahmut Orhon 

ZONGULDAK 
Hasan Pertev Aşçıoğlu 
Veysel Atasoy 
Engin Cansızoğlu 

(Reddedenler) 

ADANA 
Vehbi Batuman 
Coşkun Bayram 
Nuri Korkmaz 
Metin Üstünel 

ADIYAMAN 
Ahmet Sırrı Özbek 

AĞRI 
Paşa Sarıoğlu 
Mehmet Yaşar 

AMAiSIYA 
Arsan Savaş Arpacıoglu 
Kâzım İpek 

ANKARA 
Eşref Akıncı 
Sururi Baykal 
Necdet Calp 
Neriman EJgin 
H. İbrahim Karal 
Mehmet Seyfi Oktay 

ANTALYA 
Kadri Altay 

AYDIN 
Ertuğrul Gökgün 
Osman Engin Tipi 

BALIKESİR 
Davut Abacıgil 
Fenni IsMmyeli 
Cahit Tutum 

BİLECİK 
Yılmaz Demir 

BİTLİS 
Rafet İbrahimoğlu 
Faik Tarımcıoğlu 

BOLU 
Turgut Yaşar Gülez 

BURSA 
M. Kemal Gökçora 
A. Sabahattin Özbek 
İsmet Tavgaç 

ÇANAKKALE 
Onural Şeref Bozkurt 
Cafer Tayyar Sadıklar 

ÇORUM 
Ali Rıza Akaydın 
Ali Ayhan Çetin 
Mehmet Besim Göçer 

DENİZLİ 
Mustafa Kani Bürke 
Halil İbrahim Şahin 
İsmail Şengün 

DİYARBAKIR 
Mahmud AltunaJkar 
Kadir Narün 
Hayrettin Ozansoy 
Ahmet Sarp 

EDİRNE 
Türkân Turgut Arı'kan 
S. Hüsamettin Konuksever 
Muhittin Yıldırım 

ERZİNCAN 
Veysel Varol 

ERZURUM 
Ebubekir Ak ay 
Sabahattin Eryurt 
Hilrrii Nalbantoğlu 

ESKİŞEHİR 
Münir Sevinç 
Mehmet Nuni Üzel 

GAZİANTEP 
Süleyman Koyuncugil 
M,. Hayıj Osmanhoğlu 

GİRESUN 
Cevdet Karslı 
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İÇEL 
Ali İhsan Elgin 
Edip özgene 

İSTANBUL 
Ömer Necati Cengiz 
Hüseyin Avni Güler 
Doğan Kasaroğlu 
Tülay Öney 
Günseli özkaya 
Namık Kemal Şentürk 
Bilâll Şişman 
Arife Necla Tekinel 
Reşit Ülker 
Ahmet Memduh Yaşa 

İZMİR] 
Hüseyin Aydemir 
Durcan Emitfbayer 
Fikret Ertan 
Hayrula'h Olca 
Yılmaz Önen 
Işılay Saygın 
Turgut Sunalp 
Ahmet Süter 
Rüştü Şardağ 
Ali Aşkın Tdktaş 

KAHRAMANMARAŞ 
Rıfat Bayazıt 
Mehmet Turan Bayezit 

-

KAR$ 
Aziz Kaygısız 
Ömer Kuşhan 
Musa öğün 
Halis Soylu 

(KAYSERİ 
Mehmet Sedat Turan 
Muzaffer Yıldırım 

KIRKLARELİ 
Erol Ağagil 
Şükrü Babacan 

KOCAELİ 
Salih Güngörmez 
Orhan Otağ 

KONYA 
Vecihi Akın 
Salim Erel 
Haydar Koyuncu 
Emin Fahrettin özdilek 

KÜTAHYA 
A. Necati Kara*a 

MALATYA 
İlhan Dinçel 
Ayhan Fırat 

'MANİSA1 

Abdullah Çakırefe 
İsmet Turtıangil 

(Çek 

Sil 
M. Abdürrej 

MARDİN 
Süleyman Çelebi 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 
Kenan Nuri Nehrozoğlu 

MUĞLA 
tdris Gürpınar 
Muzaffer İlhan 

NİĞDE 
Arif Toprak 

jORDU 
Ali Mazhar Haznedar 
Hüseyin Avni Sağesen 
Bahriye Üçok 

RİZE 
Turgut Halit Kunter 
Fehmi Memişoğlu 

SAKARYA 
A. Reyhan Sakallıoğlu 
Turgut Sözer 

SAMSUN 
Hasan Altay 
Fahrettin Uluç 

SİİRT 
Nejdet Naci Mimaroğlu 

SİNOP 
Hilmi Biçer 
Halit Barış Can 

imser) 

RT 
sak Ceylan 

SİVAS 
Yılmaz Altuğ 
Ruşan Işın 
Mustafa Kemal PalaoğÜu 
Şevki Taştan 

ŞANLIURFA 
Vecihi Ataklı 
Bahri Karakeçili 
Aziz Bülent öncel 

TEKİRDAĞ 
Salih Alcan 

TRABZON 
Osman Bahadır 

TUNCEL t 
Musa Ateş 

UŞAK 
Yusuf Demir 

VAN 
Ferit Melen 

YOZGAT 
Hüseyin Mükerreni Hiç 

ZONGULDAK 
İsa Vardal 
Muhteşem Vasıf Yücel 

(Oya katılmayanlar) 

ADANA 
Cüneyt Canver 
Mehmet Erdal Durukan 
Yılmaz Hocaoğlu 

ADIYAMAN 
Mehmet Arif Atalay 

AFYON 
M* Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
İbrahim Taşdemir 

AMASYA 
tamet özarslan 

ANKARA 
Ali Bozer 
Göksel Kalaycıoğlu 
Nejat Abdullah Resuloğlu 
Fatma Rezan Şahinkaya 

ANTALYA 
Ümit Halûk Bayülken 
Ali Dizdaroğlu 
Aydın Güven Gürkan 

ARTVİN 
Hüseyin Şen 

AYDIN 
disıktento Genap 
Halil Nüshet Goral 
Nabi Sabuncu 

BALIKESİR 
Mustafa Çorapçıoğlu 
İsmail Dayı 

BİNGÖL 
Mehmet Ali Doğuşlu 

BİTLİS 
Kâmran İnan 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 

BURSA 
Mehmet Azizoğlu 

ÇANAKKALE 
Nadir Pazarbaşı 

DİYARBAKIR 
Şeyhmüs Bahçeci 
Cevdet Karakurt 

ESKİŞEHİR 
İsmet Oktay 

GAZİANTEP 
Mustafa Rüştü Taşar 

98 -



T. B. M. M. B : 95 22 i 4 » 1986 0 : 2 

GÎRESUN 
Turgut Sera Tirali (t. A.) 

GÜMÜŞHANE 
Akif Kocaman 
Mahmud Oltan Sungurlu 
İbrahim Turan 

HAKKARİ 
Mehmet Sait Erol 
Lezgin önal 

HATAY 
Tevfik Bilal 
Mustafa Çelebi 
Kâmran Karaman 
M. Murat Söfcmenoğlu 

İSPARTA 
Faitma Mi'hriban Erden 

İÇEL 
Meh/met Kocabaş 
Durmyş Fikri Sağlar 

İSTANBUL' 
imreni Aylkut (İz.) 
Salb'it Batumlu 
Yılmaz ihsan Hastürk 
Mehlmet KafkaslıgU 
Feridun Şakir Öğünç 

Kemal Özer (İz.) 
Saim Bülend Ulusu 
İbrahim Ural 
Fazıl Osman Yöney 

İZMİR 
Vural Arıkan 
KAHRAMANMARAŞ 

Ülkü Söykmezoğlu 
Ali Topçuoğlu 

KASTAMONU 
Erol Bülent Yalçın kaya 

KAYSERİ 
Mehmet Üner 

KIRKLARELİ 
Cemal özbilen 

KIRŞEHİR 
ismet Ergül 

KOCAELİ 
Abdulhalım Araş (Bşk. V.) 

KONYA 
Ziya Ercan 
Sabri Irmak 
Kemal Or 

MANİSA 
Mehmet Timur Çınar 
Gürbüz Şakranlı 

MUŞ 
Nazmi önder 

NİĞDE 
Mustafa Sabri Güvenç 

ORDU 
Nabi Poyraz 

RİZE 
A. Şdvket Bİgiq (Bşk. V.) 

SAMSUN 
llyas Aktaş 
Muhlis Arıkan 
Berati Erdoğan 
Süleyman Yağcıoğlu 

SİİRT 
Rıza Tekin 

SÎNOP 
özer Gürbüz (Bşk. V.) 

SİVAS 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

ŞANLIURFA 
Mustafa Demir 
Osman Doğan 

TEKİRDAĞ 
Selçuk Akıncı 
Ali Rıflkı Ataaever 

TOKAT 
Metin Gürdere 
Enver özcan 
Cemal özdemdr 
Mehmet Zeki Uzun 

TRABZON 
Mehmet Kara 
Necmettin Karaduımn 
(Başkan) 
Yusuf Ziya Kazancıo jSu 
Fahrettin Kuıtt 

TUNCELİ 
Ali Rıdvan Yıldırım (İ. A.) 

VAN 
Fevzi Necdet Erdinç 
Mirza Kurşunluoğlu 

YOZGAT 
Selahattin Taflıoğlu 

ZONGULDAK 
Rıza öner Çakan 
Cahit Karakas 

(Açık Üyelikler) 

ANKARA : 1 

BtNGÖL * 1 

BURDUR : 1 

GAZİANTEP r 1 

İSTANBUL r 1 

IZMtR : 1 

MANİSA Î" 1 

NİĞDE i 

SAMSUN : 1 

ZONGULDAK 1! 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

95 İNCİ BİRLEŞİM 

22 . 4 . 1986 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/15) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜSMELER 

e 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — îçei Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, danışmanlık için yabancı firmalarla anlaşma ya
pılıp yapılmadığına İlişkin Barbakandan: sözlü soru 
önergesi (6/622) (1) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
atomlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

4. Konya Milletvekili Salim Ererin, Konya 
Valisinin bir açık hava toplantısında halka «impara
tor» olarak takdim edilmesine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/589) 

5. — Edime 'Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Sınır Ticaret Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/651) (1) 

6. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arakan' 
in, Geliştirme ve Destekleme Fonu'nun 1984 -1985 
yıllan gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/652) 
(D 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü 
soruya çevrilmiştir. 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arskan' 
m, Nakdî Tazminat Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/653) (1) 

8. — Edirne MMetvekoli Türkân Turgut Ankan' 
m, Kamu Ortaklığı Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/654) (1) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arakan' 
in, Deprem Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/659) (1) 

!İ0. — Edirne MıüetvekMi Türkân Turgut Acıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

\Vl. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
- 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arnkıan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

13. — îçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

14., — Edirne Milletvekili Tüdcân Turgut Arıkan' 
m, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -198*5 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 
0) 

15. — Edirne Müetvefcii Türkân Turgut Arakan* 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

16. — Edirne Miletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 
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17. — Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' ı 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve ıji-
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru Önergesi (6/675) (1) 

'18. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D,P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676)(1) 

19. — Edirne 'Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677)(1) 

20. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naldantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

21. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

22. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış 'borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

23. — Erzurum Milletveküi Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Iteşvlk kredilerinin 'bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

'24. — Erzurum Milletvekili Hltoi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama I 
Tesikilatı '1985 yılı 'bütçesinden yapılan harcamaya j 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

25. — İstanbul Milletvekili Günseli özlkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

26. — Diyarbakır Milletvekili Kadir NarAn'in, 'bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

27. — İstanbul Milletvekilli Bilâl Şişman'ın, Sü--
merbank Defterdar Fabrikâsındaki işçilere ilişkin Sa
nayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/683) (1) 

128. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.l.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

29. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir

ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

30. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

31. — 'Edirne Milletvekilli Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

32. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

33. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

34. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

35. — Tekirdağ MMetvekili Salih Alcan'ın, Ay
valık - Midilli arasındaki yük ve yolcu taşımacılığının 
Yunan gemileri tarafından yapütiığı iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/601) 

36. — Adana Milletvekili Metin Üstündln, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin. Ta
rım Orman ve Kö'yişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

37. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasının bazı kişilerce parsel
lendiği iddiasına İlişkin Tarım Orman ve Röyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/609) 

38. — Edirne MilletvekEi Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar FonU'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

39. — Diyarbakır MillettvdkiLi Kadir Narinin, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

40. — Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakan
lık sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata iliş
kin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/612) 
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41. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam-
, «un İli Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke

lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Babanın
dan gözlü soru önergesi (6/614) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil^in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/616) 

43. — Erzurum Milletvekili Kilimi Naibantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

44. — Erzurum Milletvekilli Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
<6/700) (1) 

45. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

46. — Edime Mİletvek'ili Türkân Turgut Arıkan' 
un, 22.6.19.84 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve 'Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

47. — Denizlî Milletvekilli Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

48. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yıllında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

49. — Edirne Miteüvekü Türkân Turgut Ankan* 
15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

50. — Tokat MiiletvekM Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞ'SAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

51. — Uşak Millefvekli Yusuf Demircin, Uşak İM 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

52., — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

53. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nm, Bingöl - Karlıova - Erzurum karayoluna 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/636) 

54. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, 'bölücü olaylara karşı alınacak önlem
lere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/665) 

55. — Balikesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

56. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

57. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, 
Bingöl İlindeki imam ve vaiz kadrolarına ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/668) 

58. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

59. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Ya
tağan Termik Santralından zarar gören üreticilere 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/694) 

60. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişiklin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

61. — İstanbul Milletivekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen 'bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

62. — Erzurum Milletvekili Hilimî Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

63. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

64. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, mah
kemelere genelge gönderildiği iddiasına ilişkin Ada
let Bakanından sözlü soru önergesi (6/706) 

7 
KANUN (TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 2644 Sayılı Tapu Kanununun 35 inci Mad

desi ile 442 Sayılı Köy Kanununun 87 nci Maddesine 
İkişer Fıkra Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı ve Plan 
ve Bütçe Komisyonu Raporu (1/755) (S. Sayısı : 427) 
(Dağıtma Tarihi : 14.4.1986) 



. 2. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 Ar
kadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu Tek
lifi, Antalya Milletvekili Cengiz Dağyar ve 3 Arkada
şının Hayvan Sağhğı ve Zabıtası Kanun Teklifi ile 
3.5.1928 Tarihli ve 1234 Sayılı Hayvanların Sağlık 
Zabıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım, Orman ve 
Köyişleri komisyonları raporları (2/59, 2/300, 1/736) 
(S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) (Dağıtma Tarih
leri : 1.9.1984; 14.4.1986) 

3. — Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-
oğlu'nun 2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldırıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve Anayasa ve Adalet. 

4 — 

komisyonları raporları (2/262) (S. Sayısı : 424) (Da
ğıtma Tarihi: 14.4.1986) 

4. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryurt ve 
4 Arkadaşının Bazı Suç ve Cezaların Affı Hakkında 
Kanun Teklifi ile Antalya Milletvekili Aydın Güven 
Gürkan ve 26 Arkadaşının Af ve Toplumsal Barışı 
Sağlama Yasa önerisi ve Adalet Komisyonu Raporu 
(2/259, 2/299) (S. Sayısı: 425) (Dağıtma Tarihi: 
14.4.1986) 

5. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın Ka
dınların Seçim Hakları ile İlgili Kanun Teiklüfi ve 
Anayasa Komtösyonu Raporu (2/315) (jS. Sayısı : 428) 
(Dağıtma tarihi : 15.4.1986) 


