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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KU
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 

hükümetin ekonomi politikası konusunda 
gündem dışı konuşması ve Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
cevabı. 

Sayfa 
512 

512 

513 

513 

513 

513:518 

2. — Ankara Milletvekili İsmail Sanman' 
in, ANAP Hükümetinin aldığı etkin önlem
ler sayesinde bu kış Ankara'da hava kirliliği
nin önlendiği konusunda gündem dışı konuş
ması. 518:521 

3, — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit'in, hükümetin, «devlet» anlayışı 
konusunda gündem dışı konuşması ve Sağlık 
ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Kalem-
li'nin, konuşmanın kendi bakanlığıyla ilgili 
bölümüne cevabı. 521:523 

Sa?f» 
B) Tezkereler ve önergeler 523,525 
1. — Türkiye - AET Karma Parlamento 

Komisyonu üyeliğine, DSP Grubunca Ga
ziantep Milletvekili Süleyman Koyuncugil'in 
aday gösterildiğine ilişkin Başkanlık tezkere
si (5/137) 523 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 6/964, 9/965 ve. 6/957 esas numa
ralı sözlü sorularını geri aldığına ilişkin öner
gesi (4/317) 523 

3. — Amerika Birleşik Devletlerinin çe
şitli sağlık kuruluşlarında gerekli inceleme
lerde bulunmak ve görüşmeler yapmak üzere 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanının Baş
kanlığında adı geçen ülkeye gönderilecek he
yete, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Baş
kanı Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar' 
m da katılmasının uygun görüldüğüne ilişkin 
Başbakanlık tezkeresi. 525 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis So
ruşturması ve Meclis Araştırması önergeleri 523 

1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tay
yar Sadıklar ve 11 arkadaşının, hükümetçe 
uygulanan tütün ekimi ve sigara ithalatı po-



T. B. M. M. B: 86 7 . 4 . 1987 O : 1 

Sayfa 
litikasından kaynaklanan sorunları ve BEST 
Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları tespit et
mek amacıyla bir Meclis araştırması açılma
sına ilişkin önergesi (10/55) 523:524 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu ve 12 arkadaşının, hükümetin 
ekonomik politikasından kaynaklandığı iddia 
edilen enflasyon, ödemeler dengesi açığı ve 
artan dış borçlarımız gibi sorunlara karşı alı
nacak tedbirleri tespit etmek amacıyla bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önerge
si (10/56) 524:525 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 525 

A) öngörüşmeler 525 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven 

Gürkan ve 17 arkadaşının, üç kamu banka
sının Türkiye öğretmenler Bankasına ortak 
olmasıyla ilgili karar ve işlemlerin incelenme
sini sağlamak ve yapılan operasyonun so
rumlularını tespit etmek amacıyla Meclis araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 525:541 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve • 
10 arkadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç 
ve dış irticaî faaliyetleri ve bu konuda alın
mış ve alınacak tedbirleri tespit etmek ama
cıyla Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/49) 541:568 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 569 
A) Yazılı Sorular ve Cevapları 569 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-

lı'nın, Atatürk Havalimanının şeref salonu
na yönetmelik hükümlerine aykırı olarak 
yolcu alındığı iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaş
tırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazılı ceva
bı (7/1609) 569:571 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Devlet Planlama Teşkilatınca bu
güne kadar kurulan fonların yasal dayanak
ları, gelir kaynakları ve harcamalarıyla ilgili 
olarak araştırma yapılıp yapılmadığına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
(7/1613) 571:572 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, 1982 yılında sermayesinin iki katı tu
tarında kredi verdiği iddia edilen bir banka-

Sayfa 
ya ve bu krediyi alan şirkete ilişkin Başba
kandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1617) 512 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Sosyal Sigortalar Kurumunun istanbul Va
tan Caddesindeki depolarında 24.2.1981 ta
rihinde yapılan kontrolda yerinde olmadığı 
saptanan inşaat malzemelerinin bulunup bu
lunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükerrem 
Taşçıoğlu'nun yazılı cevabı (7/1624) 572:574 

5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
in, Asil Çelik operasyonu nedeniyle Hazine
yi zarara uğrattığı iddia edilen görevliler hak
kında ne gibi işlemler yapıldığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/1630) 574 

6. — Aydın Milletvekili Osman Esgin Ti-
pi'nin, Aydın Germencik - Erbeyli Köyü Ziraî 
Araştırma Enstitüsünün sadece tavukçuluk 
faaliyetleriyle görevlendirileceği iddiasına iliş
kin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1648) 575 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Et ve Balık Kurumu, Türkiye Süt 
Endüstrisi Kurumu ve Yem Sanayii A. Ş.'nin 
1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirket
lere ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1651) 575:579 

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye 
Ziraî Donatım Kurumu ve Orman Ürünleri 
Sanayii Kurumunun 1980 - 1986 yıllarında iş
tirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1652) 580:581 

9. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş Türkoğlu İl
çesi Ziraat İşletmeleri sahasındaki arazilerin 
değerlendirilip değerlendirilmediğine ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Baka

c ı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1669) 582 
10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, Türkiye Demir Çelik işletmeleri, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu ve Karadeniz 

5İ0 — 
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Sayfa 
Bakır İşletmeleri A. Ş.'nin 1980 - 1986 yılla
rında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin Devlet 
Bakanı Ahmet Karaevli'den sorusu ve Devlet 
Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı 
(7/1683) 582:583 

11. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, 1980 yılında döviz ve vergi 
kaçakçılığı ile suçlanan bir firma sahibi hak
kında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı (7/1698) 584 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, 25.8.1981 tarihli gazetelerde 
yer aldığı ve diplomasız oldukları saptanan , 
öğretmenler hakkında yapıldığı iddia edilen 
soruşturmaların sonucuna ilişkin Başbakan
dan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılıv cevabı 
(7/1701) 584:585 

13. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Devlet Malzeme Ofisinin 
1979 yılında açtığı süpürge ihalesi nedeniyle 
Devlete zarar verdikleri iddia edilen yöneti
ciler hakkında ne gibi işlem yapıldığına iliş
kin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in 
yazılı cevabı (7/1706) 585:587 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Erzurum - Şenkaya İlçesi ile 
Horasan İlçesi Azap Köyünün sorunlarına 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1712) 587 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Millî Piyango ikramiye planın
da değişiklik yapılıp yapılmayacağına ilişkin 

Sayfa 
sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/1717) 587: 

588 
16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Amik Ovası sulama proje
sine ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in ya
zılı cevabı (7/1718) 588:589 

17. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani 
Bürke'nin, NATO Taktik Silahları Eğitim 
Merkezi Projesine ilişkin sorusu ve Millî Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün yazılı ce
vabı (7/1725) 589:590 

18. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Erzincan Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürünün göreviyle ilgili tutumu hakkında 
yapılan müracaat üzerine ne gibi işlem ya
pıldığına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1729) 590:592 

19. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Erzincan - Kemah İlçesine bağlı ba
zı köylerin sulama kanalları sorununa ilişkin 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1733) 592 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, yolsuzlukları nedeniyle görevinden 
alındığı iddia edilen Hakkâri İli Bayındırlık 
eski Müdürüne ilişkin sorusu ve Bayındırlık 
ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yazılı 
cevabı (7/1737) 592:593 

21. — Erzincan Milletvekili Veysel Va-
rol'un, Erzincan İline bağlı bazı köylerin el
verişsiz hava şartları nedeniyle kapanan yol
larının ulaşıma açılması için çaba gösteril
mediği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m yazdı cevabı (7/1740) 593:594 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Gemıel Kurulu saat lO.OO'da açılarak yedi 
oturum yaptı. 

Ediıme Miİd^eödii Türkân Turgut Arakan, Tür
kiye Vakıflar Bankası şubeleri aracılığı ile de mev
duat toplayan Al Baraka ve Faüsal Fimans kurum
larının, kuruluş sekili ve faaliyetleri !e, laik devlet 
ainlayışma aykırı davranışlarda bulunan barın ve 
yayın kuruluşlarını desteMemeferi konusunda gün
dem dışı bir konuşma yaptı, * 

Ondu Milletvekili Bahriye Üçok, fındık üretici
lerinin bacaklarının ödenmesindeki gecikme konıuı-
sufflda gündem dışı bir konuşma yaptı; Sanayi ve 
Ticaret Balkanı Hüseyin CaJhit Aral da bu konuşma
ya cevap verdi. 

Federal Almanya'ya güdecek olan Devlet Baka
nı Ali Bözertn dönüşün© kadar Devlet Bakanlığına, 
Devlet Bakana Abdullah Tenekecli'nin vekillik etaıe-
sin'in uygun görüldüğüne dalir Oumhuırbaşkanlığı tez
keresi Genel Kumlun bilgisine sunuldu. 

Ercüment Konıulkhıan ille 
Zonguldak Nfiietvelfcli Pertev Aşçıoğlu'nıun Kamu 
İktisadî Teşebbüslerinim Türkiye Büyük MMet Mec-
liîsinoe Deneiflenmesinıin Düzenlenmesi Hakkında 
Kanun Teklifinin (2/150) (S. Sayısı : 538) görüşme-
teni tamamlanarak, tümünün kabul edildiği ve ka
nunlaştığı açıklandı. 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 
Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararname 
i e Bu Kanun Hükmünde Kaırarnamenin Bazı HÜ-
kümffleriıniin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Ka
nun Hükmünde Ranapnıamıe ve Bayındırlık, tmar, 
Ulaştırma ve Turizm; Anayasa komisyonları rapor
larının <lî/lıl4; 1/509) (S. Sayısı : 532) görüşmeleri, 
komisyon ve hükümet yetkililerinin Genel Kurulda 
hazır bulunmaması nedeniyle ertelendi. 

Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hakkın
daki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
<l/827) (S. Sayısı : 541) üzerinde bir süre görüşül
dü. 

7 Nisan 1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak 
üzere birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvefcili 

İskender Cenap Ege 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal özbilen 

Kâtip Üye 
Edirne 

İsmail Üğdül 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

rf. — GELEN KÂĞITLAR 

3 . 4 . 1987 Cuma 

Teklifler 
1. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 193 

Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 2361 Sayıü Kanunla 
Değişlik 68 inci Maddesinin 10 uncu Bendinin Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/429) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
31.3.1987) 

2. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, 193 
Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 94 üncü Maddesinin 
(A) Fıkrasının 13 üncü Bendinin Yürürlükten Kaldı
rılması Hakkında Kanun Teklifi (2/430) (Plan ve Büt
çe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 31.3.1987) 

3. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ile Kon
ya Milletvekili Sa'bri Irmak'm, 5682 Sayılı Pasaport 
Kanununun 14 üncü Maddesinin (A) Bendinin Birin

ci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
(2/431) (içişleri Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 1.4.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — içel Milletvekili M İhsan Figin'in, Reklam

cılar Derneğinin bir gazeteye reklam ambargosu uy
guladığı iddiasına ilişkin Başbakandan yazılı soru 
önergesi (7/1794) (Başkanlığa geliş tarihi : 1.4.1987) 

2. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk' 
ün, Et ve Balık Kurumuna ait olan İstanbul - Zeytin-
burnu ilçesindeki bir taşınmazın ihaleye çıkarılma
sıyla ilgili işlemlere ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1795) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 2.4.1987) 

- sn -
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7 . 4 . 1 9 8 7 Sah 

Rapor 
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının 

Ekim, Kasım, Aralık 1986 Ayları Hesabına Ait Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını inceleme Ko
misyonu Raporu (5/136) (S. Sayısı : 545) (Dağıtma 
tarihi: 6.4.1987) (GÜNDEME) 

Meclis Araştırması önergeleri 
1. — Çanakkale MilletveÜûMi Cafer Tayyar Sadık

lar ve 11 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan 
sorunları ve BE3T Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 

tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına iliş/kin önergesi (10/55) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 6.4.1987) 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 12 arkadaşının, Hükümetin ekonomik politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, öde
meler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi so
runlara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/56) (Başkanlığa geliş tarihi : 
6.4.1987) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : BaşkanvefciK özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Z<M Uzun (Tokat), İsmail Üğdül (Edime) 

BAŞKAN — Türlkiye Büyük Mlillet Meclisimin 816 ncı Birleşimini açııyorum., 

m . — YOKLAMA 

IBAŞKAN — Yoklama yapılacaktır,, 
• Salonda bul'unan sayın mMefcıvefcillerinin, şatonda 

^bulunduklarını yüksek sesle bdktaelerini rica edi-
yorum.ı 

(Giresun Milletvekili Ahmet Yılmaz'a kadar yok
lama yapıldı) 

IBAŞKAN — Yeterli çoğunluk vardır; görüşme
lere başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, hükü

metin ekonomi politikası konusunda gündem dışı ko
nuşması ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem'in cevabı 

IBAŞKAIN — Gürndam dışı konuşma* isitemleri 
vardır., 

Hükümetin ekonomi politikası h/afldkMida, Sinop 
Millötoveikii Sayın Barış Can söz istemişlerdir. 

Buyurum Sayın Can< 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, sa

yın milletvekillileri; tam üç haıfita önce yaptığımız çağ
rı ile, hükümetten, 1987 yılının ilk iki ayının ekono-

milk göstergeleri hakkında 'biHgi istöemişitülk. 1987 yıllı
nın dördüncü aıyıoa giırdiğimıiz şu günlerde, fiyat en
deksleri dışında ekonomik göstergelerin hiçjbiri açık
lanmamıştı. Bütçe uygulaması, iç ve dış borçlar ve 
parasal göstergeler ile İhracat ve iıthailaitiın göslfcerdiiği 
aylık gelişme hakkında somlarımızla cevap istemiş
tik. 

Hatınliaınacalktır; geçmiş yıllarda ihracat rakamla
rı daha ay dOtoadlan açıklanırdı»;. vergi gelinleri ko
nusunda sayın balkan, her ay basın toplantısı ya
pardı. Oysa bu yıl, daha doğrusu 1986 yılının ikinci 
yarısından bu yana. ise, aylık ekonomik gelişmeleri, 
göSbergeleri açıklamama ya da mümkün olduğunca 
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'geciktirme konusunda batanların ve Sayın Başba
kanın ıısrarlı tutumları olduğu gözlenmektedir. Üç 
hafta önceki ısrarlı talebimize ve açık sorularımıza 
rağmen, bugüne kadar, sadece, bültçe uygulamasının , 
iki aylık dengesi açıklanmıştır. Bütçenin iki aylık 
uygulama sonuçları, bizim, ekonomik göstergelerin 
açılklanımasındalki ısrarlarımızda ne denli haklı oiDdu-
ğulmuzu göstermişitk. 

Şöyle ki : Bültçe, yılın ilik iki ayı sonunda 220 
milyar TL. açık verirken, esas dikkati çöken nokta; 
1987 yılı 'bütçe ödeneklerinin yüzde 1 Tisini bulan bir 
Ihareaıma 'büyüklüğüne iki ay içinde varılmış olma
sıdır. Bu harcamanın büyük kilsimi transfer harcaıma-
larından kalynaklanımııştır. İki aydaki transfer harca-
ımaisı 900 milyar liraiya yalkınldır. Bilindiği gibi, bu 
transfer harcamalarının büyük kısmı iç ve dış borç
ların faiz ödemelerinden oluşmaktadır. iç borçlanma 
konusunda^, ayrıca yüksek faizli iç borçlanma konu
sunda hükümeti her fırsaitjta uyardık; sayın mille't-
'vekileri, gördüğünüz 'gilbi, butgün Pİan'ıama Müste
şarı Alvrupalda OElOD ŷe hesap veriyor. (SHP sıra
larından alkışlar) İki aylık bültiçıe sonuçları, bu borç
lanma politikasının sioımıult etkilerini açıkça göstermek
tedir. Maliye Balkanı, iki aylık bütçe uygulaıması sö-
nuçliarını açıklarken, 220 millyar lira tutarındaki bült
çe açığını, ısrarla önemsememeye çalışmıştır. Bu ara
da bütçenin, bu iki aylık dönemde nasılı finanse 
edildiğine ise hiç değinmemiş, değinmek istememiş
tir. 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haftalık 
durumuna göre, yılın ilk iki aylık döneminde bütçe
yi finanse edebilmek için Hazine, Merkez Bankasın
dan 285 milyar lira tutarında kusia vadeli avans kul-
ianmıışltır. Aynı dönemde Hazinenin iç borçlanması 
da 1 trilyon 147 miyar lira olmuştur. Bıu borçlan
manın tek amacı, yukarıda da işaret edildiği gilbi, 
Ibültçede, borç faizlerinin ödenmesinden doğan bültçe 
açığını kapatmak içindir, 

Görüldüğü gilbi, dış borçları ödemek için sürekli 
.'borçlanan ANAP Hükülmeiti, iç borç faizlerini öde
mek için de, iç borçlanmaya hız veılmıekitedir. De
mek ki, özal'ın bu yolla dış itibardan sonra, iç ilti-
fe'arı da artırılmaktadır. (SIHP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

Petrol fiyatlarının düşmesi nedeniyle, 1986 yılın
da cari işlemler dengesinde açık olmayacağını söy
leyen hükümet yetkilileri ve Sayın Başbakan Yar-. 
dıimcısı, burada artık bu konuda hiç konuşmuyorlar 
ve konuşmamakta da direnliyorlar. Geçen yıl bu va

kitler kanverObiiitieden bahseden sorumlular, şimdi 
dış borç bulma peşinde koşmaktadırlar. Könvert'ilbi-
lite unutuldu; yani bu hükümetin, her alanda oldu
ğu gilbi, gümılük propagandası arasında yer alan kon-. 
vertMdite propagandası da dönemini tamamladı ve 
âddta unutuldu. 

1987 yılının ilk iki ayımda iç ve dış borçlanma 
sürekli olarak artmıştır. Bültçe açığı ve carî işlemler 
dengesi açıkları büyümüşltür. 

Sayın milletvekilleri, daha somut göstergeler de 
var. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının haıflba-
lılk durumuna ğör^, miavdüalt artışı hemen hemen tü
müyle durmuştur. İlk iki ayda toplam mevduat, sa
dece yüzde 2.3, vadeli mevduat ise yüzde 3 oranın
da artabilmiştir. İki ay içerisinde emisyon hacmi yüz
de 10.3 oranında ve 196 milyar Türk lirası olarak 
'büyümüşltür. Emisyonda Şulb'at 1986 - Mart 1987 yıl
lık artışı ise yüızdfe 51.2 oranına ulaşmıştır. Hemen 
hemen bu oran, cumhuriyet tarihimizdeki yaklaşılan 
en büyük emisyon oranlarından biridir sayın millet
vekilleri, 

Mevduat atitımaımalktadır, tasarruflar düşmüştür; 
(buna karşılık Merkez Bankası hızla para basmaya 
devam örmektedir. Emisyonun hızlı artışı yüzde 50 
seviyesinde seyrederken, fiyatların yüzde 20 oranın
da artacağı masalına artık kimse inanmamakta ve 
inanmıalmak'ta da devam dtmekltedir. Nitekim, yılın 
üç aylık dönemimdeki artış hızı yüzde ll'leri bulur
ken, yıllık artış hızı da yüzde 4ö'lar seviyesine tır
manmıştır. Talsiarrulf eğiliminin düşltüğü, iç tüketimin 
hızla genişlediği ve emisyon hacminin yüzde 50'nin 
üzerinde artış gösterdiği bir ortalında, fiyat endeksle
rindin aylık yüzde 5 oranında artış göstermesi kaçınıl
mazdır. Fiyat artışlarını, kar yağışı ve kötü hava şart
larıyla açıklamak, halkı kandırmanın ötesinde, sorum
luların dkonominin «e» sini bile bilmediğini açıkça 
göstermektedir. 

MEHMET ÜNER (Kîayseri) — Martta olur, 
martta., 

H. BARIŞ GAJN (Devamla) — 1986 yılının mart 
ayından, 1987 yılının rnaüt ayına kadar 12 aylık dö
nemde fiyatlar yüzde 40 oranında aırltmıştır; Mierkez 
Bankası 700 milyar lira para batsımıştır; Hazine net 
olarak 1,2 trilyon TL. yüksek faizli borçlanmaya 
gitmiştir. Mevduat artış hızı düşmektedir. Şimdi, hü
kümdün dört elle sarıldığı tek gösterge var; bu da, 
1986 yılı için yüzde 8 olarak ilan edilen büyüme hı
zıdır. Öyle bir 'büyüme hızı ki, ekonomimin tepe 
rDoktalarında oturan bürokratlara göre, 1987 yılında 
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ekonomik göstergelerdeki kötü gidişin tek sorumlu
sudur saniki bu büyüme hızı. Zaten, Başbakanın ken
disi de, 1986 yılı bütçesi ve programı tartışılırken, 
«yüksek büyüme hızının tehlikeli olduğunu» söylü
yordu. Enflasyon yönünden büyüme hızının tehlikeli 
olduğunu söylerken, yüzde 5 oranında büyüme hızı, 
iyidir demekteydi aslında. Şiimdi ise, nedense tek sa-
vunıma göstergesi, yüzlde 8U!ük büyüme hızı oUmakta
dır. 

Sayın milletvekilleri, «Türkiye büyüdü» diyenlere 
açıkça soruyoruz : Fiyatların yüzde 40 arttığı bir or
tamda, yüzde 20 ilâ 25 ücret artışı verdiğiniz işçi 
ve memurun, yüzde 30 fiyat artışı verdiğiniz tarım 
üreticisinin gelir seviyesi büyüdü mü, yoksa reel ola
rak geriledi mi? 1986'da büyüyen tek şey, belediye
lerin kaldırımlarla ve trotuarlara gömdüğü trilyon-
faaldir. (StHP sıralarından alkışlar) Bu plansız gidişe, 
artık başjka eller tarafından, bir gün «dur» denecek
tir; bugün bu sinyalleri alıyoruz. 

Şirket kurtarmanın artık yasal hale geldiği Türk 
ekonomisinin gündemine, şimdi yeni bir ekonomik 
paket gelmektedir. Bu kürsüden, en az yirmi defa 
Hatırlaititık sayın milletivekilleri; geçitiğimiz ekini, ka
sım aylarındaki ekonomik paketten sonra bu, altı ay 
içindeki ikinci pakettir. (ANAP sıralarındain «heye-
canılanma» sesleri) 

Memleketimiz için heyecanlanıyoruz; bu borçları 
biz ödeyeceğiz. 

ıNIEOAfT TUNÇSİIPER (Balıkesir) — Ne zaman?.. 
H. BARIŞ CAN (Devamla) — Sizin talan devri 

bittikten sonra ödeyeceğiz. 
İBAŞKAN — Sayın Can, lütfen... 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Ekonomik paket
lerin zaman aralığı giderek daralmaktadır; alternatif
siz ekonomik program, hıer iki yılda bir, banka ve 
şirket kuıritarma ile uğraştıktan sonra, şimdi her altı 
ayda bir, ekonomik paket hazırlamak noktasına gel
miştir. 

Sayın Başkan, sayın miMetvekilleri; ilk uygulama
ya başlanıldığı günlerde, «Ekonomik ihtilal» yutftur-
macası ve şamatasıyla halikımıza sunulan 24 Ocak 
kararlarının iflası noktasına gelinmiştir artık. Sayın 
Özal, geçilmiş olduğu by-palssdan sonra ne derece sağ
lığına kavuştu onu bilemeyiz, iyilikler dileriz; ama 
ekonomiye yapılacak 'by-pass, artık bu ölüyü dirilte
cek nitelikte ve 'görünümde de değildir. (SHP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Aslında, insan ve insanın mutlu yaşamını hedef 
amayan 34 Ocak modeli, ancak otoriter bir siyasî 

rejim alanında uyigulanalbilirdi. Sayın Özal da, 12 
Eylül sonrasının bu özelliğinden bir süre yararlana-
'bilımek için, modeli uygutomaya koymuştu, yani 12 
Eylülün sonuçlarıyla özde^eşdbiilmisti; artık, kendi
sinin de, modelinin de, bu anlamda pili biitoiışjtir. 

iSayın milletvekilleri, özal işjbaşına geldiğinden bu 
yana, şirkebler batıyor, bankalar, bankerler iflas edi
yor; bunları kurtarmak için bir sürü operasyonlar dü
zenleniyor, yeni yeni mevzuatlar uygulamaya konu
luyor, yasa tasarıları hazırlanıyor; sonuçta, ne eko
nomi rayına oturuyor, ne enflasyon aşağıya çek itebi
liyor, ne de sosyal refah yaylgınlaşalbliyor. 

BAŞKAN — Sayın Can, lütfen, toparlayın. 
H. BARIŞ CAN (Davamla) — Ne de üretim 

artıp, sanayileşme hızlanıyor, işsizliğe çare bulunu
yor... Sayın Özal ve ekibi, sanki zaman dolduracak 
bir mekanik oyuncak bulmuşlar, tıpkı, çocukların 
oyuncakları söküp, bozup, yeniden takmaları gibi, şir
ket iflas ettirip, banker, .banka batırtıp sonra, «Bun
ları nasıl kurtarırız» la zaman geçiriyorlar. Bu, niye 
Iböyle sayın milletvekilleri?... (SİHP sıralarından alkış
lar) Çünkü özalizm, yani bu hükümetin uygulamak 
istediği rejim, kapMizrnin klasik kurallarından, ku
rumlarından ve öğelerinden yoksundur. 

(BAŞKAN — Sayın Can, lütfen hemen toparla
yalım. 

H. BARIŞ CAN (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim.! 

Bu modelle, vahşi bir düzen uygulamaya çalışıl
maktadır. Bu düzenin temel felsefesi talandır. Talan; 
Ibir üretilin olayı olmayıp, bulduğunu ele geçirme, al-
rrta olayıdır. Devletin ve ülkenin sahip olduğu var
lıklar, ANAP'ın iktidar unsurları tarafından talan 
edilmektedir. (SOP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) Günümüz insanlığı, hızla, talan, söirnürü yol
larını ve yöntemlerimi tıkamaya, yok elümeye çalı
şırken, ülkemizde bu bir rejim olarak yayıtaaikta ve 
gelişmektedir. Kanımızca, asıl tehlike de burada oluş
maktadır. «Devlet» kavramı ve saygınlığı giderek yok 
olmakta, hükümet, ülkemizdeki bütün kuruluşları ken
disine benzeîmeye çalınmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, söylenecek daha çok şey var, 
ama sözümü bağlıyorum, (ANAP sıralarından «ibağla» 
sesleri) 

Bağlarız; bunları da Sayın Başfbakan Yardımcısı
na sonra vereceğiz. Biziim gibi kimse buradan uyar-
maz bir daha; bankaları uyarırlar; ekonomi kötüye gi
derse, totaliter rejimlerde başkaları uyarırlar; öyledir. 
(SHP sıralarından alkışlar. ANAP sıralarından gürül
tüler) 
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Demokratikleşmenin, toplumsal barışın ve kamu 
huzurunun, halkın güvenliğinin yolu; demokratik .is
teklerin yaşama geçirilmesinden, üretimin ve üretim 
araçlarının toplum yararına düzenleınmesinden, ulusal 
gelirin hakça dağıtımından, ekonomvlk kalkınmanın, 
toplumsal refahın toplum lehine isteyeceği sosyal de
mokrat bir düzenden geçecektir. Biz bunu yapacağız; 
halkımızı sizden, sizi de, halkımıza karşı daha fazla, 
günah islemekten kurtaracağız Sayın BaşIbaJkan Yar
dımcısı., 

Saygılar sunarım. (SHP sıralannldan alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Can. 
ISayın Barış, Çan'ın konuşmasına cevap vermek 

üzere, Devlet Balkanı ve BaşIbaJkan Yardımcısı Sayın 
Klaya Erdem, buyurun. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletlvekiliieri; Sayın Barış Can karde
şimiz, arkadaşumız, çok heyecanlı bir konuşma yaptı. 
Kasım ayında, aynı heyecanla, burada yumruklarını 
kürsüye vurarak hepinize şunu hatırlalötı; «Mart 1987' 
de Türkiye devalüasyon yapacaktır, mart ayı geldiği 
zaman bunu hepiniz göreceksiniz» diye yedi sekiz 
Ikere tekrar etti ve Mart 1987 geçti, Türkiye devalü
asyon yapmadı. (SHP sıralar undan gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bu, en büyük ekono-
-mıilk saptırma; kendimiz de inanmıyorsunuz, bu söyle
diğinize. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Enflasyon ne 
oldu? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Heye
canla ortaya koyduğu, burada iddia ettiği konuların, 
dört beş ay sonra tamamen aksi şekilde .neticelen
diğini bu kürsüden sizlere tekrar açılayacağım. 

H. BARIŞCAN (Sinop) — Birini söyle. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Enflasyon ne 

oldu?, 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdi, 
'bu konularda açiklamalar yapmak işitiyorum. 

EROL AÖAGÜL (Kırklareli) — TÖBANK'ı an
lat; 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla)- — Bilindiği 
üzere, 1987 yılı mart ayma ilişkin fiyat artış hızları 
açılManmış bulunmaktadır. Devlet Idtatisitlk Enstitü- I 
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sü toptan eşya fiyatları endeksi, mart ayında 3,5, 
Mart 1986 - Mart 1987 arasında (12 aylılk dönemde) 
ise, yüzde 26 oranında artmıştır. Aynı endeksin, 1986 
yılı mart ayındaki değişme hızı yüzde 1,3; 12 aylık 
(Mart 1985 - Mart 1986 dönemdeki artış hızı ise, 
yüzde 29,1 'dıir. 

Burada 'bir hususu tekrarlamak, hatırlatmak isti
yorum. Enflasyon artış hızı göstergesi olarak, Devlet 
t'statisitük Enstitüsü toptan eşya fiyatları endeksin
deki 12 aylık değişme hızını almaktayız. Bu endek
sin 1987 yılı ilk 2 aylık değişme hızı yüzde 5,9 ola
rak gerçekleşmişti. Bu seviye, 1986 yılının yüzde 6,6 
olan ilik 2 aylık fiyat artış hızının altında idi. Ancak, 
mart ayının, yapısal değil, arızî olduğu herkesin ma
lumu olan nedenleri sonucunda, ilk' 3 aylık hızlar mu-
ıkayesesTınde 1987 yılı ocak - mart döneminin fiyat 
artış hızı yüzde 9,6'ya ulaşmış ve 1986 yılı aynı dö^ 
neminin yüzde 8 lık hızının üzerine çıkmıştır. Genel 
olarak, toptan ve tüketici bütün endeksleri etkileyen 
diğer hususlar arasında, KİT mallarının fiyatlarına 
yılbaşı zamlarının yapılmasını sayabiliriz. Bu zamlar, 
yıllık enflasyon hesabı göz önüne alınarak, senenin 
ilik aylarında tamamlanır. Normal şartlarda, sene 
içinde başka fiyat ayarlamalarına gerek kalmayacağı 
için, gelecek aylarda aynı hızla fiyat artışı beklenme-
melıi'dir. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Memura, işçiye 
ne verdiniz? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İ0MET KAYA ERDEM '(Devamla) — 1987 yı
lının ooalk - mart dönemi enflasyon hızı, beklenenin 
üzerinde gerçdkleşmiştlir. Bunun, yukarıda sayılanlar 
dışındaki nedenleri üzerinde de hassasiyetle durulmak
tadır. Burada dikkat edimesi gereken 'bir diğer hu
sus ise, geçmiş yıllarda da, yılın ilk aylarıyla, son ay
larındaki mevsimlik olarak fiyat artışının, diğer ay
lara göre yüksek olmasıdır. Açıklamaya çalıştığım 
hususlar, önümüzdeki aylarda düşük fiyat artış hızla
rının beklendbileceğinî ortaya 'koymaktadır. 

HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (Manibul) — Yedi se
nedir diniyoruz bunları. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bilindiği 
gibi, 1986 yılı temmuz ayından itibaren alınan ted
birlerle, ekonomik programda belirlenenta üzerindeki 
aşırı canlanmanın olumsuz etkileri bertaraf edilme
ye çalışılmıştır. Hükümet olarak, 1986 Temmuz ayın
dan bu yana aldığımız tedbirleri sürekli olarak uygu
luyoruz ve uygulamaya devam edeceğiz. 
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Bütün gelişmeleri dikkatle (izlemekteyiz. Bu tedbir
lerin, özel sektör, kamu sektörü ve belediyeler üze
rindeki etkileri, bir iki ay içinde değil, altı yedi aytlıik 
'bir zaman süreoi sonucunda alınabilmektedir. Burada, 
tedbirlerin olumlu sonuçlarından birisi olarak, dış tica
rete ilişkin gelişmelere temas etmek istiyorum. 

1987 Ocak ayı İhracat rakamı ilan edilmiş ve... 
(SHP sıralarından alkışlar!) 6.4.1987'de ortaya ko
nulmuştur. Sayın milletvekilli arkadaşımız, 1987'ye ait 
hiçbir bilginin fiyat artışları dışında, neşredilmediğini 
ısöylemlîştir, 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — ^Büıtçe uygulamaları» 
dedim, saptırmayın; zaibı'tkra bakın. 

DEVLET BARANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI Î3MET KAYA ERDEM (Devamla) — Ben öy
le anladım, kusura 'bakmayın. 

BAŞKAN — Düzelmiştir. Sayın milletvekilleri, lüt
fen..., 

Saym Bakan, devam edin. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Burada, 
ihracat rakamı ve ithalat rakamı lan edilmiştir. Bu
na göre, geçen senenin 626 milyon dolarlık ihracat ra
kamı, 658 mlilyon 360 bin dolar olarak gerçekleşmiş; 
1 milyar 12 milyon dolar olan 1986 yılı (ithalatı da 860 
milyon dolar olarak gerçekleşm'iştir ve buna göre de 
dış ticaret açığımız, bir evvelkıi senenin rakamına na
zaran, Î82 milyon dolarlık 'bir düşüş göstermiştir. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Enflasyon yüzde 
kaçla neticelenecek? 

BAŞKAN — Sayın Üner lütfen... 
Devam edin Saym Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — 1986' 
nm... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Yüzde 20'yi tut
turabilecek misiniz bu sene? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM Pevamla) — Dinleyin, 
şimdi söylüyorum 'bakın. 

1986 yılının 'ilk aylarından itibaren enflasyon hı
zının yüzde 40-50 civarından aşağıya (inmeyeceği, he
def olarak 'belirlenmiş bulunan yüzde 25*in tutturula-
ımayaeağı, hep söylenmişti. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Tutituruttı mu 
peki? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sonu-
cun, hedefe ulaşılması sekinde gerçekleştirildiği ma

lumdur. (SHP sıralarından «İnsaf, insaf, yüzde 35' 
sesleri, gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın mülletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI ÜSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Saym 
milletvekili arkadaşllaom... (SHP sıralarından gürültü
ler.) 

BAŞKAN — Sayın ırniletvekilleri, söz kesmeyiniz 
lütfen. 

' Devam edin Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Sayın 
.milletvekili arkadaşlarıım, !bu kürsüden, Plan ve Büt
çe Kamü'syonunda ve basının karşısında defalarca be
yan ettiğimiz bir husus var; «Yüzde 25 hedefi, Devlet 
istatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyat endeksidir» 
diye, hepimize müteaddit defalar söylendi. Tabiî 'bir 
'istatistik almanız lazım... 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Enflasyon hikâ
yesi bitti atftkı, başka hikâye anlat. 

ıBAŞKAN — Sayın üyeler, lütfen söz kesmeyiniz. 
Sayın Üner, lütfen... 

Devam edin ıSaıyın Bakan. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Şimdıi, 
1986 yılı için yüzde 25 hedefini, Devlet İstatistik Ens
titüsü toptan eşya fiyatları endeksi için diyorsunuz; 
Hazinenin endekslin ele alsanız 'başka bir rakam, Is-
tan'buih Tfearet Odasının rakamlarına baksanız, belki 
yüzde 24 diyeceksiniz; ama bir endeksi alacaksınız ve 
bunun neticesini söylemek mecburiyetindesiniz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hep Hazüneden ko
nuşmayacak mıydık? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bu ke
sin rakam da, geçen sene yüzde 24,6 olmuş'tur. Şimdi, 
bizim 1987 yılı için hedef aldığımız endeks, Devlet 
İstatistik Enstitüsünün toptan eşya fiyatı endeksidir, 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Plan ve Bütçe Ko
misyonunda «Hazine» diyordunuz. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Hiçbir 
zaman aksini söylemedik. 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — Maliye Bakanına sorun, 
bütçenin «Sunuş» konuşmasında hep Hazinenin ra
kamlarını verdi. 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI tSMET KAYA ERDEM <Devamla) — Bu he
defi tutturup tutturmadığımız da, Devlet İstatistik Ens-
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tifüsünün topan eşya fiyaian endeksti ile belli olacak-
tır; onunla mukayese edilecektir. Yoksa, başka en
deksleri getirerek, «Tutturmadınız» veya «Tutturma
nız mümkün değildir» demek, demagojiden öteye bir 
ifade taşımaz. (ANAP sıralarından alkışlar.) 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Hedefi belirle-
arfö'diniz Sayın Balkan; yüzde 25 mi, yüzde 30 mu? 

IDEVLET BARANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (Devamca) — Sayın 
milletvekili arkadaşımızın, özelikle dış 'borçlar konu
sunda ortaya koyduğu konulara da değinmek işitiyo
rum; 'bilmiyorum Sayın Başkan müsaade ederler mi? 

BAŞKAN — Buyurun (Sayın Bakan, devam ©din. , 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Burada, 
1986 yılı sonunda, Türkiye'nin dış borçlarının 31 mil
yar dolar ol'duğu ifade edilmektedir. Buradan muh-
Deîirf vesilelerie beyan etmiştik; Türkiye'nin 'borçları
nın yüzde 55'i dolar, diğerleri, Mark, Fransız Frangı, 
Yen gilbi diğer paralarla alakalıdır. Dolardaki değer 
düşüşü dolayısıyla, dış borçlarımızın dolar olarak ifa
desinden dolayı, hiç borç artmadığı halde, fizikî borç 
artmadığı halde, yükselmediği halde, dolarla ifadesin
den dolayı borcumuz yükselmiş olarak görüılmektedlir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bu söylediklerimize 
kendiniz inanıyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM

CISI JÖMET KAYA ERDEM (Devamla)*— Bu hu
sus ayıklandığı takdirde, borç miktarı 28 milyar ICO 
milyon dolar olur. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Kaç yıl evvel Sa
yın Bakan? 

DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Bliz, iki 
yıllık döviz tevdiat hesaplarını kısa vadeli borçlar içe
risinde kabul etmediğimiz için, 'bunları ayırdığımızda, 
<dlış borçlarımızın içerisindeki kısa vadeli borçların ye
kûnu 6,9 milyar dolar oluyor ve toplam da yüzde 22^ 
olmaktadır. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Onun kefili Türk 
Devleti değil mi? Niye böyle bilanço numarası yapı
yorsunuz? 

IBAŞKAN — Sayın Can, lütfen... 
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM- t 

CISI liSMET KAYA ERDEM (Devamla) — Efendim, 
«Orta ve uzun vadeli borçlar ve kısa vadeli borçlan) 
diye bir borç ayırımı var; birbuçuk yıldan daha fazla 
vadeli olan borçları orta vadel'iJer arasına, onun al-
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tında olanlarıda kısa vadeli borçlar arasına alıyorum. 
Gayet tabiî ben, «Borç saymıyorum» demiyorum; 
döviz tevdiat hesapları içinde iki yılık vadeli yatırılmiş 
olanlar var, bunların, kısa vadeli borçlar içerisine de
ğil, orta vadelilerin içine alınması lazım geldiğini söy
lemek işitiyorum. Böyle yapıldığı takdirde de, bu borç
ların yüzde 22 oranında olduğu görülecektir. 

Türkiye, 1986 yılında, 4 milyar 600 milyon dolar 
dış borç tak'sidi, anapara ve faizimi ödemiştir. Bu se
ne ödeyeceği, 5 milyar 200 milyon dolardır; Türkiye' 
n'in, bunu ödeme bakımından, geçen seneye nazaran 
ihracat ve turizm ite düğer ıgelirleriinde.ki artış'İaria, bu 
aradaki farkı çok daha fazlasıyla karşılayabileceği ka
naatindeyiz. 

Diğer bir hususu da burada önemle belirtmek is
tiyorum. Türkiye'nin 1987 yılındaki dış !borç ihtiyacı, 
aynı yıl içinde aranmaya çıkılmaz ve ihtiyaç böyle 
karşılanmaz; Türkiye, 1987 yılı ihtiyacını karşılaya
bilmek 'için 1986 yılı haziran ayından Mbaren temas
larını yapmış Ve bugün için ihtiyacı olan borç için 

•bütün bağlantılarını ve anlaşmalarını yapmış bulun
maktadır. Türkiye'nin, 1987 yılı için döviz yönünden 
herhanigi blir sıkıntısının olmadığını burada belirtımek 
istiyorum. 

Hepinizi selamlarım. (ANAP sıralarından alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Sayın Başkan, konuşu

lanlara cevap hakkımız var mı efendim? Çünkü, söyle
diklerimizi «demagoji» olarak saptadılar, cevap hak
kımız varsa, cevaplayalım. 

'BAŞKAN — Sayın Can, İçtüzüğün 70 incıi mad
desine göre, hangi konuda söz istediğinizi belirtirseniz 
ve isteğiniz de Başkanlıkça uygun görülürse, cevap 
hakkınız olabilir; ancak, hangi konuda söz isti yor
dunuz? 

H. BARIŞ CAN '(Sinop) — SÖylediğilmk rakam
ları «demagoji» olarak nitelendirdiler; bunun açık
lanması, kanıtlanması bakımından efendim. 

BAŞKAN — Bunu sataşma olarak görmüyoruz 
'Sayın Can. 

!H. ıBARIŞ CAN tfSinop) — O zaman, televizyo
na, Anamuhalefet Partisi olarak hükümeti davet edi
yoruz; halkın huzurunda taritışabîilmdk için. 

'BAŞKAN — Tutanaklara geçmiştir Sayın Can. 
2. — Ankara Milletvekili İsmail Saruhan'ın, ANAP 

Hükümetinin aldığı etkin önlemler sayesinde bu kıs 
Ankara'da hava kirliliğinin önlendiği konusunda gün
dem dışı konuşması. 

ıBAŞjKAN — İkinci olarak, «Ankara'nın hava kir
liliği» konusunda Ankara Milletvekili Sayın îsmail 
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Saruhan'a söz veriyorum; buyurun Sayın Saruhan. 
(ANAP sıralarından alkışlar.) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ankara'da hava 
(kirli mi? 

IMBHMET ÜNER (Kayseri) — İthal kömür gel
di hava tertemiz; nasıl oluyor? 

BAŞKAN — Sayın minetvekuterı lütfen... 
'Buyurun Sayın Saruhan. 

I3MAİ0L SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
mulhterem mille'tlvekilleıli; başkentimlizde son 20 yıldan 
iberi sürekli yapılan basın toplantılarında, Ankara'nın 
'hava kirliliğinin önlenmesi için adi tedbîrlerin alınma
sı gerekliliği söylenirken, 'bu husus, ancak 1986 ve 
1987'nin kış aylarında gerçekleşmiştir; ibu vesileyle 
'başkentte yaşayan vatandaşlarımızın mutlu bir. kış 
ıgeçtirdMerin'i hep birlikte müşahade efemiş bulunuyo
ruz. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Fırın meselesi ne 
oldu Sayın Saruhan? 

MÜNİR 'SEVİNÇ (Eskişehir) — Herhalde, kenar 
mahallelere gitmliyorsunuz. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — 15 Aralık 
1986... 

BAŞ/KAN — Sayın Saruhan, bir dakika. 
iSayın m'Me'tivekilleri, sayın milletvekili görüşlerini 

Ibd'irtmdktedir. Beğenmek durumunda olmayaMlirsıi-
niz, lütfen... 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kömür depoları 
Doz dolu, toz. 

YILMAZ DEMİR (Blileeik) — Bu kadar yalan ol
maz yahu. 

BAŞKAN — Sayın miMetvefciıllerii, sayın nıilletve-
'killeri, lütıfen... Müzakereyi böyie yürütemeyiz. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, fı
rında kalmış arkadaş, nasıl kömürden 'bahsediyor? 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen söz kesmeyin. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Fırınlarda mı yat

mış? 
BAŞKAN — 'Sayın Fırat, (Sayın Demir, lütfen... 
Sayın Saruhan, devam ediniz. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — ... tarihinden, 

30 Mart 1987 tarihine kadar Ankara'da hava kirliliği 
dünya Standartlarını aşmamış... 

M. NUıRl ÜZEL (Eskişehir) — Rezalet, rezalet!.. 

IİSMAİL SARUHAN (Devamla) — ... Ve bazı gün
lere dünya standartlarının-çok altında ve gerek kü-
kürtdiok'silt, gerekse duman olarak arzu edilen hede
fe ulaşılmıştır. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Rezalet, rezalet!.. 
DSMAÜL SARUHAN (Devamla) — Dinleyin lüt

fen, dinleyin (SHP sıralarından gürültüler) 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Utanmıyor mu, 

sun? 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın rnllet-

vefciieri, lütfen.... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — İndirin bunu aşa

ğı. 
(BAŞKAN — Sayın Demlir, Sayın Üzel, lütfen... 
YILMAZ 'DEMİR (Bileoik) — Utanmıyor mu

sun? 
BAŞKAN — Sayın Demir, sayın mliMetvekiMeri, 

lütfen söz kesmeyiniz. 
MEHMET ÜNER (Kayseri) — Fırından bah

set. 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Otursun yerine 

daha iyi. 
BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen söz kesmeyiniz. 

Sayın mi'lletivekıHi kendi görüşlerini açıklıyorlar, k'a-
tılmayaMihrs'iniz; ama dinlemek durumundayız. (Lüt
fen söz kesmeyiniz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Gerçeği söylemi
yor. 

BAŞKAN — Sayın Üzel, lütfen söz almadan ko
nuşmayınız. 

Sayın rniiletivekMeri, lütfen söz almadan konuşma
yın ve ısöz kesmeyin. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sayın Saruhan, 
oradan laf atmak nasıl oluyormuş? 

BAŞKAN —İSayın Üner... 

İSMAİL SARUHAN '(Devamla) — Lütfen dinle
yin; dinlemesini öğrenin de gelin ibari. 

MEHMET ÜNER (Kayseri) — Sen öğreneme
din ki biz öğrenelim. 

YILMAZ DEMİR (Blilecik) — Saruhan fırına... 
Saruhan fırına... 

IBAŞKAN — Sayın Demir, sayın milelivekiileri... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Konuşturmayın bu

nu; milletvekilliğine gölge düşürmüştür. 
BAŞJKAN — Sayın milletveMieri, yerinizden söz 

keserek konuşmayı önlemek gibi bîr yöntem yoktur. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — B u » " çıkarmayın 

Başkan, bu fırında kapalı kalmıştır. 
BAŞKAN — Sayın miMetvekilleri Anayasal hak

larıyla burada konuşuyorlar ve konuşacaklardır; ka
tılmayabilirsiniz. Eğer bunun aksi devam ederse, di
siplin cezası uygulamak zorunda kalırımı Başkanlık 
olarak yönetimi sürdürmek zorundayım. 
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Lütfen, sayın mliMetvekilleri... 
YILMAZ DEMİR (Biledik) — Sayın Başkan, 

bunun cevalbını verin, ondan sonra... 
BAŞKAN — Sayın milletvekili lütfen... Bir baş

ka gün siz de çıkarsınız, «Ankara'da 'hava kirliliği 
şöyleydi» dersiniz; ama «ayın milletvekilli kendii görü
şünü açıklıyor. 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — Ben fırında kal
sam, konuşmam, 

BAŞKAN — Lütfen söz kesmeyiniz. 
Devam edin sayın milletvekili.. 
İSMAİL SARUHAN (Devamla) — 1985, 1986 ve 

1987 yılları hava raporlarının mukayesesi yapıldığı za
man - yıllar diğerlerinden çok farktı olmadığı hal'de-
bu sene havanın daha az kirienmesiinde elde edilen 
'başarının meteorolojik şarlara bağlı olduğunu iddia 
edenlerin, elde edlilen Ibaşarıyı gölgelemeleri hem müm
kün değildir, hem de hu başarıyı görmemek için kör 
olmak lazımdır. 

önceki yıllarda hava kirliliği, hazı günlerde birin
ci alarm ve tehlike çizgisini aşarken, öldürücü ve bo
ğucu hava 'kirliliğini önlemede, ANAP Hükümetli, al
dığı tedbirler sayesinde 'bu sene yüzde 60'ın üstünde 
'başarı sağlamıştır. 

SALIM EREL (Konya) — Hava 'kirliliğimi sen 
yapıyorsun. 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Yüksek ka
lorili ithal 'kömürü, hem insanların sağlığının, hem 
de diğer varlıkların 'korunmasında iyi sonuç vermiştir. 
Yüzde 89 vatandaşın, alınan tedbirlerden memnun ol
dukları; özellikle 'bayanların çamaşır ve diğer temiz
lik yönlerinden, zaman ve ekonomik fayda sağladık
ları görüldüğü gibi, insan sağlığı ve tedavi giderlerin
den, çdk yönlü ekonomik yarar da sağlamıştır. 

'M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Tozlu kömür yan-
mıyor da, onun için hava 'kirliliği yok. 

İSMAİL 'SARUHAN (Devamla) — Bu, hüküme
timizin, insana verdiği değerin en belirgin bir örneği
dir. Bu örneği, 'bu noktada da gördüğümüzden dola
yı mutluyuz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Sa
yın Mdhmet AKınsoy'un, -'büyük zorluklara rağmen-
kararlı ve ısrarlı takipleri sayeslinde, Ankaralı hem-
şerilerimfein sağlığını koruma yönünde en 'büyük iyi
liği yaptığına şahit oluyoruz... 

ABDUTİLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Kaç do
lara? Ne kadar suiistimal var? Onu söyle. 

ÎSMAtL SARUHAN (Devamla) — Böyle bir im
kânı sağlayan, hasta Sayın Başbakanım Turgut özal 

ve Sayın Altınsoy'u, Ankara MlİlMvekiH olarak, teb
rik ediyor ve kendilerine en derin .saygılarımı sunu
yorum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE '(Manisa) — Dolar suiis
timalinden mi? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Verilen bu hiz
met amacına ulaşmıştır. O nedenle, demagojilerle kim-
senlin vatandaşı kandıramayacağının iyu bilinmesini hu 
kürsüden ifade etmek istenim. 

M. NURİ ÜZEL '(Eskişehir) — Tozlu kömürden 
ne haber? 

İSMAİL SARUHAN (Devamla) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; Ankara'nın bu öldürücü hava 
kirliliği konusunda, hu kış döneminde elde edilen 'ba
şarının mutluluğunu sizler de benim gibi paylaşmanız 
gerekirken, hangi ölçü ve hangi hesaplar içerisinde 
tavır aldığınızı bilemiyorum; bu nedenle tahammülü 
olmanızı 'istiyorum. Eğer (benim konuşmam size bi
raz dokunmuş ilse, çdk mutlu olduğumu da ayrıca be
lirtiyor, yüce heyete saygılar sunuıyoruım. (ANAP sı
ralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Saruhan. 
İSALIM EREL '(Konya) — Sayın Başkan, «Do

kunmuş olmak» ne demek? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ba

kanlardan cevap verecek kimse yok mu efendim? Sa
yın Karaevli, cevap vermeyecek misiniz? 

SALİM EREL '(Konya) — Sayın Başkan «do
kunmuş olmak»la ne demek istiyor? 

BAŞKAN — An'l'aşimıştır Sayın Erel. 
SAUİİM EREL (Konya) — Anlaşılmadı Sayın Baş

kan. 

(HİLMİ NALBANTOÖLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, usul hakkında, tutumunuz hakkında söz isti
yorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Naflbantoğlu, usul hakkında, 
hangi konuda? 

HÜL'M't NALBANTOÖLU (Erzurum) — Efen
dim, 'bu konuda gündem dışı söz veremezsiniz; takdi
rinizi yanlış kullandınız. Bir konuda ve olağanüstü 
konularda, söz verebilirsiniz; yoksa çıkıp da, belediye
yi, hükümeti övmek için değil. Yani, bu mahiyette 
konuşma yapamazlar. Burada, yağcılık yapmak için 
konuşma yapamazlar. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, görüşünüz an
laşılmıştır; ancak, içtüzüğe göre- takdir ettiğiniz gibi-
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takdir 'hakkı Başkanlığa aittik; 'böyle takdir edilmiştir 
efendim. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Fırat 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, bu 

konu, «Meclis araştırması açılsın» diye yüce Meclise 
getirilmişti; o zaman nüye fcalbul etmediler? 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Fırat; bu konuda size 
sföz verme 'imkânını 'bulamıyorum. 

HtL'MÎ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 'bana da mı söz veremiyorsunuz? 

3. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Baye-
zit'in, hükümetin, «devlet» anlayışı konusunda gün
dem dışı konuşması ve Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanı Mustafa Kalemli'nin, konuşmanın kendi bakan
lığıyla ilgili bölümüne cevabı 

BAŞKAN — -Hükümetin «devlet» anlayışı ko
nusunda, Kahramanmaraş Milletvekili Sayın Turan 

- Bayezit gündem dışı söz istemişlerdir. 
Buyurun Sayın Bayezit. (SHP sıralarından alkışlar) 
M. TURAN BAYEZlT (Kahramanmaraş) — Sa

yın* Başkan, değerli arkadaşlarım; son zamanlarda sa
yın bakanlar bir âdet edindiler; hangi muhalefet mil
letvekili gündem dışı bir konuşma yaparsa, mutlaka 
çıkıp, ona bir cevap veriyorlar. Bu cevaplar o kadar 
acele ve hazırlıksız oluyor ki, -Ben bu görüşme mü
saadesini bundan onbeş gün önce talep etmiştim -
bundan onbeş gün önce bir oturumda; Sayın içişleri 
Balkanının, Sayın Sağlık Bakanının ve Sayın Devlet 
Bakanı Oksay'ın kullandıkları bazı cümleleri ve yak
laşımları dikkatimi çekti. Bugün de Sayın Erdem, ar
kadaşımıza cevap verirken, «Temas etmediği bir ko
nuya acaba niçin yaklaşmadı?» diye düşündüm; işte 
bunlardan esinlenerek, sizlere, hükümetin «devlet» an
layışı konusunda bazı tespitlerimi arz etmek istedim. 
Tabiî, bu hükümet için bir mevzua girdiğinizde, önce 
Sayın Başbakanı ele almak gerekir. Çünkü malum, 
yerinde bir atasözü - Biraz sonra, atasözlerinin sakat
lığına temas edeceğim - vardır; balık baştan kokar. 

Sayın Başbakan devlete nasıl yaklaşmaktadır, dev
let anlayışı nedir?.. Hepinizin bildiği gibi, Sayın Baş
bakan, devlete, bu topluma asırlardır hâkim olan 
«Devlet baba» zihniyetini yıkarak yaklaşır, işsizlik ko
nusunda da, - bağışlayın - benim kaymakamlığım za
manında, o zamanki çok kıt imkânlarla kazalarda yü
rüttüğümüz beceri kurslarını, bugün, üçbuçuk mil
yona varan bir işsiz ordusunu eritmeye yönelebilecek 
bir yöntem olarak ele alır. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın Başbakanın yaklaşımlarını çok daha fazla 
tahlil etmek mümkün; ama onu, kendilerinin arzu 

ettiğimiz düzeyde şifaya kavuştuğuna inandığımız za
man yapmak istiyorum ve o zamana tehir ediyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, sayın bakanlar ne demiş
lerdi?.. Önce, Sayın Erdem ne demedi; onu açıkla
yayım. Hiç unutmuyorum; Sayın Erdem, Plan ve Büt
çe Komisyonunda ve burada, 1986 senesinde enflas
yon hızının yüksek olacağı ileri sürüldüğünde, hep şu
nu söylerdi: «Arkadaşlar, giriş hızımız çok düşüktür, 
giriş hızımız çok alçaktır; yüzde 1, yüzde 1,5 giriş hı
zı lehe bir göstergedir, bu itibarla ileriye ümitle bakı
yoruz.» 

Ben bugün, Sayın Erdem'in -izahatına inanabil-
mem için ve yaklaşımına girebilmem için - şunu açık
lamasını beklendim: ilk aylarda karşılaşılan yüksek 
enflasyon hızı, girişin yüksek oluşu, niçin aleyhe etki 
yapmayacak? 

Devlet anlayışı konusunda, Sayın Oksay'ın, o gün
kü birleşimde telaffuz ettiği bir atasözü var arkadaş
lar. Sayın Oksay, Adana ve Hatay'daki sel baskının
da zarar gören vatandaşlarımız için, sözlerini bağlar
ken «Sayın milletvekilleri, takdir edersiniz ki, ateş 
düştüğü yeri yakar» demiştir. Bu ifade bir atasözü gi
bi kullanılır, ben şahsen bunların atasözü olduğunu 
kalbul etmiyorum; «Her koyun kendi bacağından 
asılır, bana dokunmayan yılan bin yaşasın» gibi ata
sözleri, bu milleti birbirinden koparmaya, bu mille
tin içerisinde bazılarını ferdileştirmeye yönelten ata-
sözleridir. Acaba bu hükümetin bakanı, orada tarla
sını, malını mülkünü kaybeden vatandaşın yüreğine 
düşen ateşi kendi yüreğinde hissetmemiş midir, da
ha doğrusu, hissetmesi gerekmez miydi arkadaşlarım?.. 
Sayın Oksay, bu kürsüde bir bakan sıfatıyla, «Ateş 
düştüğü yeri yakar» demekle, bu hükümetin, vatan
daşın dertlerinin, acılarının yanında, sadece resmî ni
teliğiyle mevcut olduğunu vurgulamıştır; fakat içten 
yanında olduğunu, sureti katiyede bu sözleriyle ispat 
edememiştir. 

Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı, kuduz ko
nusundaki bir konuşmanın, hem de son cümlelerine 
yetişti ve çıktı, izahat verdi. Samimî bir izahat, her 
zaman bunu aynı şekilde açıklıyor. 1986 senesinde 
kuduzdan ölüm vakası 8 adet; Sayın Bakanın açıkla
masına göre. Bu, aynı açıklamadan anladığımıza gö

re, dünya ortalamasının çok altında bir rakam, 
2 tanesi aşılandığı halde ölmüş; ama 6 tanesi aşıya 
gelmemiş. Bu, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığının 
kusuru değil, sayın bakan bu son cümleyi kullanma
dılar; ama 6 tanesi aşıya gelmediği için, kudurarak 
ölmüş. Muhterem arkadaşlarım, siz bir devletsiniz; 
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'bugün kendisi ölüme mahkûm olan, bugün başkalarını 
öldürebilecek, başkalarına bunu aşılayabilecek bir 
kişiyi, siz nasıl aşıya getirtemezsiniz, bunun aşıya 
gelmemiş olmasını nasıl bir mazeret olarak ileri sü
rebilirsiniz? 

ENGİN CANSIZOÖLU (Zonguldak) — İnsaf 
be, bakan ne yapsın? 

M. (TURAN BAVEZİT (Devamla) — Mevzuatı 
sayıyorum size; önce Hıfzıssihha Kanunu vardır; Hıf-
zıssıbha Kanununda sarih hüküm vardır, deliler ve 
kuduz şüphesi altında olanlar, aşıya zorla götürülür. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Milletvekili 
değil misin, sen getirseydin. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Ve yine, 
Polis Vazife ve Salahiyeti Kanunununda, Jandarma 
Nizamnamesinde hüküm vardır; polisin ve jandar
manın, bunları götürmesi görevidir. 

Muhterem arkadaşlarım, beni bağışlayınız; siz, «6 
vatandaşın ölümünü, aşı olmaya gitmedi» diye ma
zur göstermek isterseniz, ben, devlet anlayışınızdan, 
hiç değilse, en azından, sıkıntı duyarım. 

Muhterem arkadaşlarım, bunlar, sizlere arz etmek 
istediğim ufak kesitlerdir. Ben, bunlarda bir değer 
yargısı ortaya koymak istemedim; değer yargısını siz
lerin vicdanlarınıza bırakıyorum ve değer yargısını, 
yarın, bu 17 nci Dönem Meclisin zabıtlarını okuya
cakların, çok çok siyasal ve sosyal neticelere varabi- -
lecek bu kişilerin değerlendirmesine bırakıyor ve yü
ce heyete saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
Sayın Bayezit'in konuşmalarının benimle ilgili olan 
bölümlerine cevap Vermek için söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; bundan tahminen iki hafta ka
dar önce gündem dışı bir konuşmaya vermiş olduğum 
bir cevaba atfen, Sayın Bayezit, benim, İzmir bölge
sinde kuduz teşhisi konulduktan sonra, kuduz komp-
likasyonu sonucu ölen vatandaşlarımla ilgili olarak 
verdiğim bilgilere dayanarak burada, «6 vatandaşın aşı
ya gelmemesi bir mazeret değildir. Eğer bu vatandaş
lar aşıya geknediyse, bunları tutup getirmek ve aşı
lamak sizin görevinizdir» şeklinde bir ifade kullandı
lar. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, o ko
nuşmamda da ifade ettim, sanırım kendileri dinleme 
fırsatı bulamadılar veya yanlış değerlendirdiler. Bir 
kere daha altını çizerek ifade edeyim: Biz, 1986 yı
lında İzmir bölgesinde 12 bin şüpheli ısırık vakasına 
aşı yaptık. Bu 12 bin kişi içerisinde 8 ölüm vakası 
oldu. Bunlardan 2'si aşılandığı halde ölüm olayının 
meydana geldiği vakalardır, 6'sı ise, hiç aşıya gelme
miş vakalardır. 

Hangi vatandaşın aşıya geleceği, hangi vatandaşın 
aşılanacağı konusunda da, kanunlardan örnek vererek, 
burada ifadede bulundular. Bir vatandaşın ısırılıp ısı-
rılmadığını, hele şüpheli bir hayvan tarafından ısırılıp 
ısırılmadığını bilmediğimiz süre içerisinde, o vatan
daşı zorla tutup aşıya getirecek halimiz yoktur. Hiç
bir kanunun hiçbir yerinde de bu yazmaz; ama şüp
heli bir olay varsa, radyo ve televizyonu kullanarak, 
«Şu mahallede şu şüpheli vakalar aşıya gelsin» diye 
ilan dahi veriyoruz. Eğer bu 6 kişi, «Biz şüpheli hay
van tarafından ısırıldık, bize aşı yapın» diye müracaat 
etmemişler ise ve İzmir İl Sağlık Müdürlüğümüz bun
dan haberli olmamış ise, suç bunun neresindedir?-

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Serbest ekonomi
de. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Suç bunun 
neresindedir? İnsaf ile bağdaştırmak mümkün mü
dür? Mümkün değildir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri) Yani, burada birtakım olayları alacaksınız, 
kendinize göre yorumlayacaksınız, çarpıtacaksınız, 
bunu da birtakım faaliyetlere bağlayacaksınız... Bu
nu insaf ile bağdaştırmak mümkün değil. 

Yine, iki gün önce basınımızda yer alan bir habe
ri de, bu vesileyle ben, altını çizerek tekrar edeyim: 
İngiltere'de çok yeni bir vaka; bir çocuk kuduzdan 
öldü. Çocuk, Hindistan'da ısırılmıştı; doğrudur, ama 
tedavisi İngiltere'de yapıldı. Burada konuşan ar
kadaşlar iddia ediyorlardı, «Türkiye'de eksik tedavi 
yapılıyor» diye; dünyada tıbbın en ileri olduğu mem
leketlerden bir tanesi olan İngiltere'de de tedavi ya
pıldı, ama kurtulamadı. Şimdi ne mazeret bulacaksı
nız? 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Vakit geçmiş. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Devamla) — Burada açık, 
seçik, net söyledik; «Kuduz hastalığıyla mücadele, 
bir ekip mücadelesidir» dedik, «Bir toplu mücadele
dir, bunun mücadelesini hep birlikte veriyoruz» de
dik. 
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Sayın Başkanım, değerli milletvekilleri; lütfen, iki
de birde bu tür vakaları bu yüce kürsüye getirip, 
boş yere milletvekillerini işgal etmeyelim. 

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

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Türkiye • AET Karma Parlamento Komis
yonu Üyeliğine, DSP [Grubunca Gaziantep Millet
vekili Süleyman Koyuncugil'in aday gösterildiğine iliş
kin Başkanlık tezkeresi (5/137) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündeme ge
çiyoruz. 

Gündemin «Sunuşlar» bölümünde (Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Başkanlığının bir tezkeresi vardır, oku
tup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye - AET Karma Parlamento Komisyonun

da Konya Milletvekili Sayın Salbri Irmak'ın istifasıyla 
boşalan üyelik için Demokratik Sol Parti Grubunca 
Gaziantep Milletvekili Sayın Süleyman Koyuncugil 
aday olarak gösterilmiştir. 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkındaki 378 sayılı Kanunun 1599 sa
yılı Kanun ile değişik 1 inci maddesi uyarınca Yüce 
Meclisin bilgisine sunulur. 

Necmettin iKaraduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 

6/964, 6/965 ve \6/957 Esas numaralı sözlü sorularını 
geri aldığına ilişkin önergesi (4/317) 

BAŞKAN — Bazı soruların geri verilmesine dair 
önerge vardır, okutuyorum: 

Sayın Başkanlığa 
Yazılı olarak sorduğum, süresinde cevaplandırıl

madığından sözlü soruya çevrilen 6/964, 6/965, 6/957 
sayılı sözlü sorularımı, yazılı olarak tekrar sorma 
'hakkım mahfuz kalmak üzere geri aldığımı arz ede
rim. 

Saygılarımla. 
Türkân Arıkan 

Edirne 
BAŞKAN — 6/964, 6/965, 6/957 sayılı soru 

önergeleri geri verilmiştir. 
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C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Çanakkale Milletvekili Cafer Tayyar Sadık
lar ve 11 arkadaşının, hükümetçe uygulanan tütün 
ekimi ve sigara ithalatı politikasından kaynaklanan so
runları ve ^BEST Sigara Fabrikasıyla ilgili iddiaları 
tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/55) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergeleri vardır, 
okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Bitlis'te bir İngiliz firmasının iştirakiyle kurulan 

«BEST» Sigara Fabrikası ile ilgili olarak, basınımızda 
1 - 3 Nisan tarihlerinde ortaya konan iddialar çok cid
dîdir. 

Bu iddialar; Doğru Yol Partisinin, Türk tütün üre
ticisinin rızkı ile oynandığı ve Türkiye'nin yabancı si
gara fabrikaları için bir pazar olarak seçildiği konu
sundaki görüşlerini teyit etmektedir. 

Basınımızda, «tütünümüzle yabancı tuzağı», «yerli 
ve yabancı eller tütünümüz üzeçinde çirkin oyunlar 
oynuyor» vs. başlıkları ile verilen haberlerde bazı giz
li raporlara dayanılarak başlıca şu iddialar ortaya 
atılmıştır: 

«Türkiye on yıldır İngiliz Rothmans Firması için 
önde gelen bir pazar geliştirme alanıdır. 

Bitlis'de kurulan BEST Sigara Fabrikası, sadece 
ihraç şartı ile kurulmuş olmasına rağmen, asıl amaç 
Türk pazarına girmektir. 

BEST Sigara Fabrikası, tütün hazırlama üniteleri 
olmadığı için, eksik kurulmuş bir fabrikadır. 

Fabrikanın makineleri İngiltere'den kullanılmış ola
rak ithal edilmiştir. Fabrikalara fazla para ödenmiştir. 
Bu konularda Sayın Tekel Genel Müdürünün bazı bil
gi ve şikâyetleri bulunduğu da anlaşılmaktadır. 

Bütün ümitlerini bu fabrikaya bağlamış olan Bitlis 
halkının elindeki hisse senetleri değersiz hale gelmek
tedir». 

Bizim görüşlerimiz paıalelinde olan bu iddiaların 
araştırılmasında büyük yarar görmekteyiz. 

Türk Hükümeti de, tütün konusunda uyguladığı 
politika ile âdeta yabancı firmaların Türkiye pazarını 
işgal etme planlarına yardımcı olmaktadır. 

Her yıl katlayarak arlan miktarlarda yapılan ya
bancı sigara ithalatıyla Türk halkı yabancı sigarala
ra alıştırılmaktadır. Nitekim, 1984 yılında 26 milyon, 
1985 yılında 55 milyon ve 1986 yılında da 115 milyon 
dolarlık sigara ithal edilmiştir. Böylece, yabancı siga-
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ra tüketiminde her yıl % 100 artış olmuştur. Toplam 
sigara tüketimi yılda % < - 5 civarında arttığına göre, 
Türk pazarı yabancı sigaraların işgaline uğramıştır. 
Bu gidiş nereye kadar devam edecektir? Türk sigara
sının piyasadan tamamen kalkması tehlikesi belirmiş
tir. 

Dünyada yabancı üreticilerin elinde büyük miktar
larda Virjinya tipi tütün stoku birikmiştir. Bunların 
eritilmesi için pazar aranmaktadır. 

ı 
1177 sayılı Tütün Tekeli Kanununun bazı madde

lerinin yürürlükten kaldırılması ile ilgili 3291 sayılı 
Kanun, tütün ve tütün mamulleri üretim ve ithalatını 
Bakanlar Kuruluna bırakmak suretiyle, bu konudaki 
devlet tekelini kaldırmış bulunmaktadır. Devlet tekeli 
yerine yabancı holdinglerin tekelinin kurulması tehli
kesi ortaya çıkmıştır. 

Rothmans Firmasının bu konudaki gayretleri, Türk 
kamuoyunun ve Devletin çok dikkatli davranması ge
rektiğini bir defa daha ortaya çıkarmıştır. 

Diğer taraftan, tekelin uyguladığı yeni alım ve fi
yat politikası, tütün ekimini caydırıcı niteliktedir. 

(Hükümetin gerek sigara ithalatı politikası ve ge
rekse tütün ekimini caydırma gayretleri yabancı fir
maların Türk pazarını işgal etme planlarına böylece 
yardımcı olmaktadır. 

Yabancı sigara firmalarının Türk pazarını işgal 
etme planlarının ve basında ortaya konan iddiaların 
aydınlığa kavuşturulması için, Anayasanın 98, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince bir Meclis 
araştırması açılmasını arz ve teklif ediyoruz. 

C. Tayyar Sadıklar 
Çanakkale 

Ali ihsan Elgin 
İçel 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Fehmi Memişoğlu 
Rize 

Sümer Oral 
Manisa 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

Yılmaz ihsan Hastürk 
, istanbul 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Cemal özdemir 
Tokat 

Musa öğün 
Kars 

Osman Bahadır M. Murat Sökmenoğlu 
Trabzon Hatay 

BAŞKAN — Bilgilerimize sunulimuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak; Meclis af aştır

ması .açılıp açılmaması konusundaki önıgörüşıme, sıra
sında yapılacaktır. 

2. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
oğlu ve 12 arkadaşının, hükümetin ekonomik politika
sından kaynaklandığı iddia edilen enflasyon, ödeme
ler dengesi açığı ve artan dış borçlarımız gibi sorun
lara karşı alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/56) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okultuyorum : 
Türk*ye Büyük Mtiıllet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye, yüksek düzeyde seyreden enflasyon, öde
meler dengesi açığındaki büyüme ve giderek ağırla
şan dış borçlar nedeniyle kritlik bir döneme girmiştir. 

Dış borçlarımız 1986 yılında 6 milyar 325 mil
yon dolar arıtarak 311,4 .milyar dolara ulaşmıştır, Yan
lış borçlanma ile aritan borçlar sayesinde Türkiye her 
yıl 5 milyar dolardan fazla borç ödemeyle karşı kar
şıya bırakılmıştır. 19*87 yılımda ödenecek borç mik
tarı 5,2 milyar dolardır. Bu rakam ilse 1986 yılı ih
racat gelirlerinin yülade 74';ülnü oluşturmaktadır. Oysa, 
1980 yılında 1,4 milyar dolar borç öderken, 1986 
yılında 4,5 milyar dolar borç Öder hale gelinmiştir. 
Bu rakamlar Hükümetlin hem yüksek onanda, hem 
de yanlış borçlanması ve dış kaynakların büyük bir 
kısmınım yatırana dönüşitlürülmerniesi karşısında Türk 
ekoraoımiisimin bir çıkmaza girdiğini göstermektedir. 

1980 - 1985 yılları arasında dış bo;röîıaitırımz top
lam yüzde 43 oranında artış göstermiştir. Bu artış 
oranı bu süre içinde dünyadaki en yüksek dış borç 
artış oranıdır. 1983 - 1985 yılları arasında Türkiye' 
min kısa vadeli dış borçlarındaki artış üç katına yak
laşmıştır. 

IBu yanlış ve tehlikeli gidişin ise, ne-zamana kadar 
süreceğinin, bugünkü yönetimin dış borçlarla ve enf
lasyonla ilgili gelişmeleri büyük bir vurdumduymaz
lıkla izlemesi karşısında kestirmek mümkün değildir. 

iMilletinrz endişeye düşmüştür. Kısa vadeli borç-
lanımalarla önümüzdeki birkaç yılda Türkiye'nin dış 
borçları 3(8 milyar dolara çıkacaktır; ödenmesi içimde 
toplam döviz gelirlerimin tamamen ayrılmasına sebep 
olacaktır. Ülke, büislbültün sakıntı içine girecek, mille
timiz ise bu ağır yükü taşıyamayacaktır. 

Nitekim, 198fl yılımda toplam döviz gelirlerinin 
yüzde 23'ü dış borç ödemesine ayrılırken, 1986 yı
lımda bu oran yüzde 35-36*lara çıkmıştır. 

Diğer taraftan, enflasyon canavarına yenik düşen 
ıktildar, ontadireği ortadan kaldırırken, sosyal devlet 
anlayışından taviz vermiştir. 

Yüksek enflasyon, ödemeler dengesi, dış borç eko
nomiyi çıkmaza sokmuştur. Enflasyonu aşağıya çeke
meyen Hükümet, sosyal devletin gereklernii unuıtmuş-
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tur. Sosyal adalet dengelerini bozmuştur. Adaletsiz 
gelir dağılımı endişe verıiöi boyuitıiara ulaşmaktadır. 

Köylü, çtâtçi, işçi, esnaf, sanatkâr, memur, emek
li, dul ve yetim ıstırap, sefalet ve perişanlık içine 
düşmüştür, yarınından endişelidir, 

Sanayileşme durmuştur. Başarısız ekonomik poli
tika ile yeni fabrikalar açamayan hükümet 600 adet 
işleyen fabrikanın kapanmasına sebep o'imuş'tur. 

Yüksek faiz politikasıyla bankalar iflasa sürük
lenmekte, şirketler batmaya mahkûm edilmektedir. 

(Bütün bu sebeplerle, çıkmaza giren ekonominin 
yeni tedbirlerle sağlığa ifcavuşturutoası zarurî hale 
gelmiştir. Oylsa, Cumhuriyet tarihlimde görülmemiş 
'bir hızla artan dış borçların, yüksek düzeyde! seyre
den enfLalsyonun, ödemeler denlgasi açığındaki büyü
menin ünkütücülüğü karşısında yüce milletin kaderi
ne el koyanlar lakayt davranmak'tadır. 

'Milletin geleceğinin teminat altına alınması, sos
yal adalet ve sosyal devlet ülkelerinin dah fazla ze
delenmesine imkân vermetmek için ve Türkiyenin 
geleceğinin de söz konusu olması nedeniyle meseleye 
bir çözüm bulunalbiılmesini sağlayalbiılmek amacıyla 
Anayasanın 98 ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
delerine göre Medlils araştırması açılmasını arz ve 
teklif ederiz. 

Mustafa Murat Sokimenağlu 
Hatay 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

ıFehlmıiı Memişoğlu 
Riize 

'Sümer Oral 
Manisa 

Osman Bahadırı 
Trabzon 

Yıllmaz İhsan Haldtüırk 
İstanbul 

Ahmet Sarp 
Diyarbakır 

Turgut Sera Tirali 
Giresun 

Cemal özdemir 
Tokat 

Musa Öğün 
Kars 

AJbdüirrezalk Ceylan 
Siirt 

Süleyman Celebi 
Mardin 

Mustafa Çorapçıoğlu' 
(Balıkesir 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Amerika Birleşik Devletlerinin çeşitli sağlık 

kuruluşlarında gerekli incelemelerde bulunmak ve gö
rüşmeler yapmak üzere Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanının başkanlığında adı geçen ülkeye gönderilecek 
heyete, Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Es
kişehir Milletvekili Mustafa Balcılar'ın da katılması
nın uygun görüldüğüne ilişkin Başbakanlık tezkeresi. 

BAŞKAN — Başbakanlığın Anayasanın 82 nci 
maddesine göre bir tezkeresi vardır, okutup onayını
za sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısının ya

salaşmasından önce Amerika Birleşik Devletlerİ'nin 
çeşitli sağlık kuruluşlarında gerekli incelemelerde bu
lunmak ve görüşmeler yapmak üzere, Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanı Mustafa Kalemli'nin başkanlığında 
Hükümetimizi temsülen 10-20 Nisan 1987 tarihlerin
de adı geçen ülkeye gönderilecek heyete, Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Başkanı Eskişehir Milletve
kili Mustafa Balcılar'ın da katılması uygun görül
müştür. 

Anayasamızın 82 nci maddesine göre gereğini arz 
öderim. 

Turgut özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, Doğu Anadolu'ya gitsinler de memleke
tin şartlarını tetkik etsinler; Amerika'ya gitmeye ne 
lüzum var? 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

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

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 

ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/48) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ge
nel Görüşme ve Meclis Araştırması Yapılmasına Da
ir önıgörüşmeler» kısmına geçiyoruz. 

Antalya Milletvekili Sayın Aydın Güven Gürkan 
ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan ope-
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Hasyonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Ana
yasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 10İ3 üncü madde
leri uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına iliş
kin önergesi üzerinde öngörüşmeye kaldığımız yerden 
devam ediyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
.Öngörüşmenin başladığı 83 üncü Birleşimde, öner

ge üzerinde Hükümet, Doğru Yol Partisi ve Demok
ratik Sol Parti grupları konuşmuşlardır. 

Şimdi söz sırası, Sosyaldemokrat Halkçı Parti 
Grubu adına, Sayın Aydın Güven Gürkan'da. 

Buyurun Sayın Gürkan. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SHP GRUBU ADINA AYDIN GÜVEN GÜR
KAN (Antalya) — Sayın Başkan, sayın milletvekille
ri; öğretmenler"Bankasının 18 bin öğretmen için çok 
acıklı olan öyküsü, aynı zamanda sağlam ve sağlıklı 
temeller üstüne kurulmak istenen cumhuriyet ekono
misinin ilkel ve çağdışı, bozuk ve çarpık btir kapita
list ekonomiye dönüştürüİüşünün de açık bir öykü
südür. 

Sayın milletvekilleri, öykünün başlangıcında, Cum
huriyetin ilköğretim seferberliğinin ve onun ayrılmaz 
bir parçası olarak öğretmenin maddî ve manevî açı
dan yüceltilmesıinin kutsal çabası bulunmaktadır. 

Bu amaçla, 13.1.1943 gün ve 4357 sayılı Yasanın 
12 nci maddesiyle öğretmen kitlesi için bir İlkokul 
Öğretmenleri Yapı Sandığı kurulmuştu. Yapı sandığı
nın gelirlerinin ana kaynağını, 13 234 öğretmenin 
maaşlarından kesilen yüzde 4 oranındaki ödentiler 
oluşturmaktaydı. Devlet de ayrıca katkı sağlıyordu. 

1950 yılmadeğin, sandık oldukça başarılı çalıştı; 
ancak azgın ve denetimsiz bir kapitalizmin 1950'den 
sonra Türkİye*ye ayak basmasıyla birlikte» sandığın 
varlığı ve ekonomik gücü, yeni sistem içinde, sisteme 
aykırı ve yabancı bir unsur olarak görülmeye başlan
dı. 

Önce, devlet yardımı ve katkısı kesildi, ardından 
da, öğretmenlerin ödenMleri ve taksitlerini düzenli 
bir biçimde ödememeleri âdeta özendirildi. 1950'ye 
kadar başarılı ve düzenli bir biçümde istemiş olan san
dık, 1950'ye varıldığında artık dağılma noktasına 
gelmişti. Vahşi ve tekelci kapitalizm, kendisi dışında 
hiçbir ekonomik güç odağına yaşiam hakkı tanımı
yordu. Nitekim sonraları, 1980'li yıllarda da sayısız 
işçi ve hemşeri şirketi de düzen tarafından acıma
sızca) ibajtallmııştı. Hajllkta, filizlenen ve halka yayılanı 
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her ıdkonloımtfk gliırtilşlilm 've güç, dalha dağlmaıdan bo-
ğıillmalDydı ki, lekomoirnıiik güç ve Ibuinuın'la bağımlı 
olarak siyasal güç tekelleştirildbilsin; amaç buydu. 

il 957 iyiiinida, »dönemin Ikaipilbaıliızm yanfcı güçleri, 
İlkokul Öğretmenleri Yajpı Satıldığımı 'hukukeni de 
dağıtmak 'ilçsim, çok çalba iharcaMar. Ancajk, öğret
men kiliösii lo dönemde sıiyalsaöl açıldaın ıbulgünlkü ka
dar güçsüz ive dtJkilsliız değildi; idireruebliiyorldu, diıre-
mecıek güce isalhiiiptietr ve direndiler. 'Bu lâ remmenim 
ısomıucunida, 14.5.1958 gürij ve 7I1İ18 isalyılı Yatsa. tite 
İlkokul! Öğrdfcmıenlerıi Yajpı Sandığı, Öğretoenfe 
BainlkaSıına »dlöniülştlünül'dıü. Banlkaınım ısteflmaıyesi 3Q 
milyon Türk lirası idüı ve islermıaiyes'inlim yüzde 55*» 
karşı ©elenj 16,5 mııilllyon Türlk IJiiraisı, 13 234 löğneft-
.mıân,iın 'ödenltiilierilyîle löluiş'turufaıuş yapı samldığımcıaı 
karşılanıyordu. Sarıldığın üyeleri 'böylece (A) grulbu 
hûsisıe ısıanıeüartiınıe sıalhüp lollluiyonlarldı. İSerttıaiyeniın gıe-
ır%e kallian 14,5 mlyom Türk Diıraisı ise, (bu kez (B) 
grulbu hilsisedarlları olarak genıe, öğretlmıenilercie ve 
Millî Eğiltıiim Bakanlığı mıemuiTİarıncaı s'ağllanıııyoaıdü. 
Böyfeûs, yalklaişık il 8 Ibin öğrötimien), io dönıemin pa,-
raı&ıyla 3ıQ milyon Türk Lirailk Ibir sermaye oluştur
muş ıbuluınuıyiorldu. !Bu pariaiylaı o dönemde yaklaşık 3 
ton alltun almıalk öftamıalklıiydtı. Diğer ihir ddyilşle, bu
günün parasıyla, öğretnuertler, 30 milyar Türlk Lira-
ılılk biır ısierlmaıye oluşturmuşlardı ive ıher ıbir öğrelt-
men, 'bugünün para|sı iilfe ortalalma 1,7 milyon Türk 
Uîirallıılk Ibüır kaltlkı isaığftaımıışıtı. 

ISayım m'ildtvdkıileri, İhatanı de yürürtlükite buda
nan 14.5Jİ95İ8 tartı ve 71118 sayılı TürlMye Öğröteen-
Der ıBajnJkalsıı Kjuruluiş (Kanunumun 1 Injcıi malddleisii ille 
'bankayı kuirîm'alya M'aıarif Velkâlldtfi yetJk'İlii kıllıımı-
yordu; yani ıbuıgün, lokuımulşlaıran, Başaklarımı, Erigür-
leriin, MitaaırıoPufarın yılarjca dirilt altup, alt JölynaltMk-
ıl'am Ve 'binlerde öğrietmenilın ma'aişlatrıındaın kesiendk 
lolıuişiturullaın isetrlmayeyi ve 'onun miemialsııinıı alç ibir Ikaisa 
faırelsii g/iıbi kemirip yolk ıdtltifcıllerü Ibamkamım kurucu
su, Maarif Velkâldti ildi. (SHP 'sıraliarımdan «iBrafvfot» 
işteşleri, allkıişia|r) Bu, Ihaaiın Ibir Idümlmlduir Me culmlhu-
ıriyetin ve d'etvteltüm bir afvuç ibecerikll ııiş ibilllen ve iş 
JbMınenj Ibir çevre fta|ralfmnldaın| nalsıi ısiiniste ive ustaca 
lilşlgall edildiğini ye devletin 'bu 'işgalle kaınşı kendini' 
ne kaıdajr aız konulduğumu ya da Ikoruıyalbıldıiğinıi gös-
Itermdkltşldir. 

Sayın milötıvdklillllerij', 17 Ocak 1959^ kurulan 
Öğrdömenll'er Baınlfcaisi'nın Itemiel göı̂ övi, öğrtdtfmıen(lerie 
konut sağlamaktı. Bu amaçla, banka anasözleşmesi-
nıin 82 nci majdldesiıne ıgiöre, kaıynıalklliajriının yüı̂ de 
751inli, löğrdtaılenjljeriin konult ıddtometarlinie aynrm'ajk zo-
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fundaydı. Oysa, ıbainlka, ibu kuruluş amacını hemen 
hemen hiç ıgerç!e)k|le§tiırme'di. Yasanın ve ıa(tıa|s/ötzflJef§ı-
menin açık (hlülkiüfmjfierii, göz götrle göne çlignıendi. 
IBunlda, ıbanka, yönldtirnıin'in, yani ba]n|ka, idare nnae-
fJlilsfiınliın löluişunıda ıdleimiolkrıaıttifk »ilkelerin çiğnenmdsMn 
'büiyülk ndllü laldu. 

(Bankanın asili ısalhıilbi olan öğndtirneır]|lerin ülzenim-
de ıtalyiın, Iterfıi <ve sidil 'yönıüınldan nıldslidkî denldtlilm 
hajkJkıınldâ sahip M'ilî EğMnı imiüjfldtitfiışllerii» müldür-
fllerti, şujbe baişücapilafrıı ive Ibaişöğrdtaenler, (büiyülk öl
çüde, öğndtımen ortaklarınım! tyekâldtflenini üzerlerine 
alarak, bankanun yönıeltliimlilnli Ibelirfamıeye Ma demetli-
mimli yapmaya !baışH!ajdıil'aır. Arifcık, ibülyülk öğrdtaıien küt
lesi, kendi 'olu'şfarid'ulkları ısörtaalylellieırinie <ve kendi ban-
kajlarıınıa, ıgjitdendk yalbancılaşimaya 'başlamışlardı ve 
ondan, giderek uzaklaşıyorlardı. Banka, artık, gide
rek öğretmenfflenkı bankası olmaktan çıkuyor 've ıguı-
dbrdk i$biMıriic!i, köşe dönücü Ikdsiımillerin arpalığı ha
line dönüşüyordu. 19501den ısonra oluşan, daha, 
doğrusu ıbijnçlıe ıdiuiştuırulan 'nülşlveltçfi, nüfuz ısul.'l'lslfr 
majltoilsiii, 'vurguncu ive kestirmedi ibliır uiouz kapiıitalM 
sınılf, Öğrieltmıenlıer ıBanlkasımun ağıız suilfaınldırıaı oflla-
naMaınıını elbette kaçırmazdı 'Ve niiltelkim kaçısimaldi da. 

ISaiym m'ille'lHdklleni, 1960TU yılların Okumuş 
Hdlldimigü de Hayni Yazar aıdb ibir tüccardı. Oaiyrİ 
Yazar'a io zaımajnüinı parasıyla -13,5 ımiiyon Türk Lira-
Isı kredi açılmııştı ive (tıpkı ibugün Okumuş OoMimig 
ve benzerlerinin; yaptığı gibi, Ha|yni Yazlar da, aldığı 
krddiyl harikaya geri. ödemedi. 19631te ibanlka Ibüyiülk 

. tok Ikıtüzs ıgliırUji. Hisse ısenidtllerli Ibüyük değer kayıpla-
ruma, uğraldı. İşte itam ıbu sırada,, kurltarıcı rolü ive oda
sıyla; Ticaret Hulkdku Doçentliği unvanımı d^ ardıına 
alarak Sait 'Kemali MlimanoğİU; Öğrdümenilier Ban
kası sajhnıdsinjde 600 Türk Lirası maaşla, danışman 
olarak arıza endam eyledi. Sajilt Kemal Milrnanoğlıu' 
nun, ıbanıka hisse ısön|di!lıerlinlin 'yüzde 95'ânıi d e geçö-
nişinim vs 18 ıbiinı öğndtoeni ive ibanlkanjm kurucusu 
Mi l î Bğiltilm Bakanliğını dışarıda 'bırafcışııının hayret 
vteıiiüi Öykülsü de, hu 600 Türlk Liralık memuıtiiyeltile 
başlalmiiŞ oldu. 

Salt Kemal Mliımajrloiğlulnıun yaptığı lillk iiş, (A) 
giiulbu hîsise senelerimi temisilllen ıJdare meclisime gir
miş üyelerle, ıbir eüdıpleşlme liçime ıgürtoeslilydıi. Çünöciü, 
bu lülydlleııin löğreltlmenJler üzeninde ımiesllldkî 'bir 'ötorfltıe-
deri vajrdı ve Ibuna daıyainaralk öğrdtmenilbrldten ko
layca vekâlet toplayabiliyorlardı. Toplanan vekâletna
melerle il965 lyimdan -iltlilbaaıen. ıgıeinjdl Ikurullılaıra, Mli-
maroğlu ive dk'ibi ağırlıik ıkaymaya ba)şladı. Zaten, 

Jbirçiolk öğrıeltmıen, çak uza|k yerlerde giöreVl ollduklairı 

>ilçiin ıgfemiâl 'kurulara da Ik'altıllamuyorlamdı. Anoa(k, 
Mtoarioğilu ive 'dlcJbJmn o ıtarilhlıerde, âlmıza itafklittllle-
ııl3yle ^ıdkâldtnaimle *an|z)]m ötifciğli de çoik ısöıylıanıegıel-
miışıtıir, Sailt Kıemal Mtoaroğlu ve dkibi !bu arada, 
Haiyrı Yazar oillayı nıddeni'yle, öğrdtaıen'lerikı, değeniı 
ıydk pajhıa|sına dülşimüş hisse ısen'eDUeıünıi de ıtopilama-
yı 'ihmal' eitmedi, Ü'OOı Türik Liralık hisse sienıeıtleri-
niin, doğu 'kletz 'ilki üç Türlk Lirasına saftın akıdığı 
herlkesçe ibilnmdkfedir. Vdkâ'lbtnaıme toplama, sah
te vdkâlidtniaimıe tanzim ötme ve ıhıilslse isönıeitücrıiımi' 
ıyo/k pahaısına allma yoilılarıifylia banlka genel kuruluna 
o^dmenj lolan Mimarioğlu, talbiî iaritık danışmanlriM'a 
ydt'inıemezdi, IkoHaıyca- hanlka idaırie mecliısinıe ıa|tlıajyı-
verldi 

MÜSEYÎN A!VNÎ GÜLER ı(jtsltanibül) — Bajkan 
yapsınlar, 'balkan. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN '(IDdvamla) — Sayın 
mijllacvelkillerâ, Safilt Kjemail Mimanoğlu'nun ve eki-
biin'in yönetl'lmde yasalara aylkırı yapitığı işler v© 
doğru oümayan Ibiilanıço düzenHemelejıiı i k tez 1970 
yılınlda dava ikonulsıu ddilldi. 1970 yJında, hanka dıe-
netmenleri Necati îlter ve İsmail Ha'k'kı Tanberk 
Anlkarıa Üçüncü Asliye Ticaret Mahkemesinde, ban
ka, yıön'dtimli aleyhine daya açitılar. Dosya nıumarası 
1970/2171dir. Banlka genel kurulana halkım olmuş 
hulunan Mimaroğlu ve ekibi, bu denetçileri bir 
daha görelvte seçmddler. ıBuna riağmıen adı geçen ilki 
dendtçii, daivalyı ikiışliısel büiyülk özlerlerle imlediler ve 
31.1.1975 tarihinde davayı kazandılar; karar sayısı, 
1975/17*dir. ıMûmaroğîu yöınıetiimi, kararı tiemyiz öîJti. 
Ancalk, Idavayı açmış Â e 'beş 'yıl süreyle kiş'üsdl özıve-
rilıerl'e Memiş bulunan 'aldı geçen tilki dendtmenlin a;r-
tılk davayı <bir ide Yangıltaiyda lilziliayleıaeık talkaltılaın ikall'-
mamışlk Böylece ıkazanıÜmKş davanın Yargıitay ajşa-
maisı ne yaızılk ki, isalfaiıpsiiz Ikakü. 

Sayın mÜllleitlvelkilerii, Tüıkiıye Öğretmenler Bafi-
ka/sı 'Kaiiru'luş Kan|ununun ısaiyın halkan da çok 'iıyi bi-
'üiiT ki - 9 uncu maddesi, küçük lontıaklarr koaııyucu 
nlitdlilklte vıa sion denette önemıîli ıbiır maddeldiır. Bu mad
deye göre, yıllık safi kârın yüzde 80'inin dağıtıl-
majsı zorunluldur. Oysa, Ibanka yönıdt'ilmü ıbu yasal 'zo-
'nu'nluluığa; da hiçjbir zaman uıymamış >ve hemen hemen 
hiç kâr ıdağıtamı lyaıpmiamıışltır. Amaç, ıl964'ıteikıi Haly-
ri Yazar fcnedli Viuınguinıuından ıso-nra değeni çok düş
müş ıbulunan hisisıe isenıdClıenin/Jn 'değer kazanmalsını 
önlldmelkltliırt. Bölytece, hliissıe senetlerini yok pahasına 
toplalma olanağı doğmuştur. Mimaroğlu da hu fır
satı kaçınmamış, h'isse sene'tlıerûni yıok pahalsına 
'fioplamajya ıbaglamışitur. Üsıbelk, M'imaırioığlü cepten 
de ıhiiç para çıkaıtnarnıştıf, 
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Sayın milletvekilleri, mekanizma şöyle işletilmiş
tir. Şaşkınlık ve perişanlık içkideki öğrdtlmenfer, yıl 
yıl h'tee senetlerini geüidip Öğreitaıenlıar Bankası 
şubelerine ıgeri vermekteydiler, sajtımalktaydılar; da- • 
ha doğru 'btitr deyişle öğrdtlmenller hasse senıeıtlieriinıi aıtıp 
giıdilyorîîaırdı. Bu hisse sıemıdtfflerüı toplamıyor ve Tür
kiye Öğrıdümenller IBankası Emekli Sandığı ve Sosyali 
Yaırldiıım Sanıldığı Vakfına idttilk'all eMiriİyordu. OBsikiı 
adıyla Öğrdtaıenller Bankası lElmıelklli Sandığı, yeinıii 
laıdııyla vakıf, 1958'den ıbu yaınıaı faalliydlteydÂ ve 8 
rnıillyon, Türik Lirasını aşkın değerde hülslse seın]edime 
isaihıiip olhııuşltu. 

(Saıiıt Klemail Mıilmarioğlu \iise, 'bu sırada, sürekli ola-
ralk vakfın çok yakında, DÎSK'e 'bağlı Bank-Senlin 
©lliıme geçeceğini! ive ıbu nedenle hliisısıe sendfllerlinin kur
tarılması gerdkt'iğilnli (banka, Çdvrösıkıde yayıiyordu, 
Sonuçta, Mimaroğlu, vakıftan kendisi için 8 milyon, 
ekip arkaıdalşıı ve aldan© midollilsi üiydsi Neüdldt Arslian 
(içinse il milıyon 4Û0 Ib'iın liralık kredi çılkaıritltııırdı ve 
9 rnıİyon 370 Ibiını Türik Liralık hisse senedini ele ge
çirdi Misse seneltlerinln,, 6 070 200 iıra(lıık kısnıı 
Sa'ilt Kemal Miımaroğlu'na, 1 milyon Türik Liralık 
kışımı, kardeşi, A'NÎAİP Sürit Mlldtyidkıili Naci Mülmaır-
oğliu'na, 500 'bin ılralliılk kilsimi kıdtoarddşjt Muhribe 
Miımarağlu'nıa ve 1 nıılyan 350 'bin lüirahk kilsimi' da, 
liiş arkadaşı, 'İdare 'Mediiisıi üiyıesi Necdet Arsılan'a 
aifttoi 

Yit 1977 ve enflasyon 'oranı yüzde 30 dolayla-
rıınıdaı. Vakfım, Mimaroğlu'inıa vıe Necdet Anslan'a 
açtığı 10 yıl' süreli kredimin Ifaiız oranı ülse, yalnızca, 
•yüzde 1; evet, yalnızca 'yüzde i'. I0SHİP sımilıapın.-
daın «Olh, oh, maşallah, maşallah.» sesleri) 

IBölyflldce, daha önceden toplanmış olduğu hiislsie-
flerie 'birilikte, Mıilmaınoğlu, 'bankanın çoğurcuk pa
yımı elle 'geçfiırîm'iiş oldu ve derhal kendimi oıuırahhıaz; 
aza ve yömıe/tim kurudu ıbaşkant olarak atattı. 

iSaiyın mildüve'kllleri, vakıfın ıaçmıiş olduğu usulsüz 
kredi mhibar konusu yapıldı ve duruım Çalışıma ve 
Sosyal Gülvenİk Bakanlığn Baş Mülfötltişi Salih Tür-
kay, Majliye 'Bakanlığı OBaiş Hesap Uzmana Zekai 
Pilşjkliını Ve Ticaret ıBakanlıığL Baş Müfettişi YAmız 
Uusoy tarafından incelenerek, 5.4.1977 gün ve 1 sa,-
yıliı iınoelielme raporuna Ibağlanldı. Müfettişler, rapor
larında, açık olarak, «Yalsıaıya aykırılık gördülklerii-
niı» ifade ettiler. ıBunun 'üzerine Ankara; Altıncı 
AsMyie Hukuk Mahkemıefsiiinıde 1987/295 ve Yedinci 
Asliye Hukuk Mahkemesinde de 11987/3)16 esas sa
yılarıyla, dava açıldı. Ayrıca, Ankara Ouımhüdıyet 
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Safvioiiığıınıaı başvuruldu, Ibu daivalatınn Ibirinde, Mimar-
oığlu'nun ilş arkadaşı ve yakın doSitu TÖiBAINK Baş 
Hukuk Müşaviri Bdkir Sitikı Batman, Vakıf Müdürü 
tsımıdt Kaltilpıoğlü Ve Ibrajhıilm Haiymanah mahkûm 
oldular; anpajk dalva Yarıgı*aiyca Iboizuldu, çünkü 
bu arada, Mimaroğlu vakiftan çeklmliş olduğu parayı 
vakifa iade ıdbmliişjti. Ancak bu oilalylda da yeni büır 
usulısüzllıük ya|pıil!mış ve bu\ kez de d|oığrulda)n| ©ankaı-
nın Yenişehir Şulbe'sıi ıtara|f'iındıan Saült İKıemal Mıir 
maroğlu'nun dayılaınnun oğlu Naisih Cansalbuncutya 
»10 mlill*yon Türik Liırfık kredi açılhııŞİtı. 

VECUHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Dayıoğlu bu
rada da mdvaçltaı. Yaşasın Idaiyıloğlu. 

İM. TURAN 'BAYBZİT (Kıahramanmaraş) — 
Yeiüilm mi? 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — (Bu 
parayla lilllgüler vakifıinı ıparasmii gienii ödeidilbr. Böy-
kde Anlkajra Cumlhumiyat Salvcıılığının 197S/Ö212 ha-
zmlılk sayıısııyla, Anlkara <B'iirin|ci Slojigu Hâkiml '̂ığlnlin 
1979/151 elsals sayılı doistyalarııyla vajkıf lyöndöiC'ileni 
halkıkında emniiydtıiı suilis'tlmal suçu nddenıilyle dava 
açıllmasıınıa gerek duıyullmajdı. Vakfa paraımın ıiadeis(i)n|i 
sağlayan usuüsüz ibanlka krddisi halklkmjda 'İse, ıbiır «iş
lem yapıllmaldı, çünlkü Sait Kemal Mıiımaroğlu yö-
'fleltiim'iniin banka ddödüçiılleruı oilan klişiilıer, Sa|t Ke
mal Mıimaroğlu'na yalkınlıkları inıddeniıyle bu İşlem 
ihakkıınlda rapor 'tufümadılar ve ilbra ddildi'ler. ıBölyüiebe 
olay kapanmış oldu. Valkıf yöınldüicilleninin lilşlten el 
çdkitliıriilmelieriylie lUgilliı dava İse rnahlkemeoe redde
dildi, fakait Yargıltaiyca ıll98Q(/2266 sayılı kararla, 
11.3.d980 'tarihinde mlülfdtftlilş raporları doğruituisumda 
ıboizuldu. Açılan bir diğer davada ise, müfettişler 
raporunun) aksine karar Verüflldiit, nıa)hlkdme bteraalta 
hükmıdtitii. Anicak, ıda)valda 'biiırlklilşi ıolarak Salilt Kdmal 
Mıilmaroğlu'inıun faJküllte arkadaşlıanı, mes>lelktaşılan 
Ali ©özer, Turlguıt Kaflıpslüz ve Yaşar KarayaÜçın gö-
revîandiırild'ier. (ISH'P isıralarınldan «'B'ravo» sieslbrdt, 
aflikışlaır) iBilıirlkilşli raporu, ıbeklienlilldıiğıi üzere, Mimar
oğlu 'Mı/ine vedlldi. 'Bunuh hemian ardından da, ıbi-
ıMrkişıIerd'enı Ali Bozer TÖBANK YÖnetüm Kurulu 
Üyösli oldu ve ardından da TÖBANK'ıın| işıtürakfe-
rihin daiMişmaınlık ve yönelttim kürullu üiyeliği görev-
lerıinlde üsltlendl Antoalk, Sıayın ©özler ve a|rtkadaş-
lanmım verm'iş oldulkDan (blirk'işıi rajporuna dayalı 
olarak Mlümaroğlu Dehinıe verSİen karam Yargıltaiyca 
•bozuldu, falka)t 'dava yenilenmedi ve mesele kapandı. 
Çünkü, Mimaroğlu aritık hdm vakıfların yönötimtoe, 
hem de ıbankaya tam egemendir, kimse Miimaroğliu 
liılle arayı açmak cesaretinde Ibulunmamaktajdır. 
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|Saıyım Bakkam ve sayın mıilleitivdkilHeni'; Sai'ıt Ke
mal Mimaroğlu'nun üstün becerisi ve inanılmaz 
iştyil&kıiicüiği, kenditsiinıin harikaya egemen olalbleeefc 
öllpüldb Ihıiıssıe ısalhilbi olmasına yteltımlilşltir, ama ban-
'"kaınüın sermaıyesiınıiın Ve mal varlığının henüz daha 
tümü ıMîmaırioğİıı'nıuinı ©lime geçmemiştir. Bu neden
le, Mıiımamoglu 1981 yılında; yenli thiır operaisiyon dii-
zenilemielk ive Ibanikanm ıtülmıünü teOıe geçinmek gereğini 
duıymuişltur. 

Yapılan operalsıylon şölylddlin: Öğreltlmienıler Banlkai-
sınıin) 30, miyton Türik LiraMc sermaiydsıi 24 Temmuz 
19811 günü yapılan ıbiır <>lağa,nü)sltü gıen©! Ikünulaı 300 
miyon Tlürlk Lirafsınaı çılkarıllmııştıır. Ancalk, (A) ve 
(IB) grubu h'is'sıe senatllertinıe salhıilp, rüçlhan halk'kına 
sabiip (kurucu öğrdtaenlöiie rüçhıan haklarını lkuüilatn|a-
hlmıellera için tyajınıızca 15 gün ısüne tanınmıştır. Rüç-
han halklıarını klultanlmajlarılyla Mgiillıi, çağrı yazısıda 
bilinçli ölaralk gjeç ve yanlış adreslere gönderjtoıiış-
ftıür. 

(ALÎ İHSAN ELGJİÎN (fcel) — Allah afah!.. 
OEMAL Ö2DEMIİÎR ı(Tıo!kaft) — Neler varmış. 

HÜSEYİN AVN1 SAĞESEN (Ordu) — Başba
kan yapalım onu 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Ayrı
ca, tezyit edilen miktar, yani artırılan miktar öğret
menlerin alım gücünün o kadar üstünde tutulmuştur 
ki, öğretmenlerin rüçhan haklarından yararlanarak 
hisse alabilmeleri fiilen olanaksızlaştırılmıştır. Böyle
ce, 1981 yılında çıkarılan 300 milyon Türk Liralık 
(C) grubu hisse senetlerinin hemen hemen tümü, Sait 
Kemal Mimaroğlu ve yakınları tarafından satın alın
mıştır. Oysa o sırada bankanın sermaye artırımı için 
elden çıkartabileceği iştirakleri ve gayrimenkulleri 
vardı ve sermayeye ekleyebileceği fevkalade ihtiyat
lar ve başkaca ihtiyat akçeleri bulunmaktaydı. Ser
maye artırımı bunlarla yapılmış olsaydı, öğretmenler 
hiçbir ödemede bulunmadan paylarını artırabilecek
lerdi. Bu da onların en doğal haklarıydı. Çünkü, bü
tün bu varlıklar onların sermaye katkılarıyla oluştu
rulmuştu. Oysa, Mimaroğlu ve ekibi önce 300 mil
yon Türk Liralık nakit sermaye artırımı yaptı ve 
böylece sermaye artırımına iştirak edemeyen öğret
menlerin paylarını yüzde 5 - 6 dolaylarına düşürdü 
ve sonra da bankanın varlıklarını satarak ve ihtiyat 
akçelerini kullanarak yeni tezyitlere gitti ve bunların 
karşılığında (D) ve (E) grubu hisselerini çıkardı ve 
bunları bedelsiz olarak, kendisiyle öğretmenler ara
sında bölüştürdü. Doğal olarak, aslan payı Mimar-
oğlu'na düştü. Böylece en son 1986 yılında yapılan 

sermaye artırımıyla, sermayesi 4 milyar 300 milyon 
Türk Lirasına çıkarılmış bulunan TÖBANK'ın hisse 
senetlerinin yüzde 95'ini, 600 liralık memurumuz Mi
maroğlu sahiplenmiş oldu. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, TÖBANK sahibi Mimaroğ
lu'nun, sermaye artırımında, (C) grubu hisse senet
lerinin karşıtı olan 300 milyon Türk Lirasının 1981 
yılında nereden bulduğu kolay yanıtlanamaz bir soru 
olarak ortada durmaktadır. Çünkü, Mimaroğlu'nun 
aileden gelen bir serveti yoktur ve 1963 yılından bu 
yana da TÖBANK'tan sağladığı resmî gelir, böyk 
bir alıma, yani 1981 yılı satınalma gücüyle 300 mil
yon Türk Lirasına olanak tanıyacak ölçüde yüksek 
olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, 1981 yılında, TÖBANK'ı ke
sin olarak egemenliği altına aldıktan ve tek sahibi 
konumuna yükseldikten sonra, Sait Kemal Mimar
oğlu'nun çok hızlı bir biçimde kişisel servetini ar
tırdığı ve güvence altına aldığı yolunda çok yoğun 
ve yaygın iddia ve söylentiler vardır. Bu iddia ve 
söylentiler kuşkusuz, doğruluktan uzak ya da abar
tılı olabilirler. Ancak, bu iddia ve söylentileri orta
dan kaldırmanın yolu da, araştırma ve incelemelere 
çekinmeden olanak tanımaktadır. Bu yapılmadıkça, 
söylenti ve iddiaların önünü almak olanaksız gibi 
gözükmektedir. 

Sayın milletvekilleri, TÖBANK'ın batma noktası
na gelmesinde ve kamu bankalarının kurtarıcı olarak 
bankaya ortaklığa zorlanmasında, batık krediler çok 
önemli bir rol oynamıştır. TÖBANK'ın, tahsili ge
cikmiş alacakları, yani batık kredileri, 1986 yılı ça
lışma raporuna göre, 51 milyar Türk Lirasıdır. TÖ
BANK'ın 1966 - 1986 sonu toplam kredi tutarının 
yalnızca 69 milyar Türk Lirası olduğu düşünülürse, 
TÖBANK sanıyorum kredi batırmakta birinci ban
ka durumundadır. 

Sayın milletvekilleri, batık krediler için Okumuş 
Holdingin batık kredilerinin öyküsü son derece il-
ginçitr. TÖBANK 1977 yılında, YASATAŞ adlı bir 
yan şirket kurmuştur. Şirketin kuruluş amacı, sözüm-
ona, banka personeline Mersin - Silifke'de bir site 
yapmaktı, fakat bunun yerine, Sait Kemal Mimaroğ
lu'nun yakınlarına, çevresine ve nüfuzundan yarar
lanmak isteyeceği kişilere sunulmak üzere hazırladığı 
200 konutluk bir suiistimal sitesi doğdu. (SHP sıra
larından alkışlar) Bu konutların finansmanında da 
Mimaroğlu, TÖBANK'ın olanaklarını gene kötüye 
kullandı; TÖBANK, YASATAŞ'a yüzde 1 faizle kre
di açtı; ancak, 1982 yılında bankaların, kendi ortak-

— 529 — 



t . B. M. M. B: 86 7 . 4 . 1987 Ö : 1 

lıklarma yüzde 30'dan aşağı faizle kredi veremeyeceği 
belirlenince, Mimaroğlu konut dağıtımı programını 
durdurdu ve Silifke'deki siteyi başka bir biçimde kul
lanma kararı verdi ve siteyi, Ağustos 1982'de Oku
muş Holdinge, 6 yılda ödenmek üzere ve düşük faiz
le, sanıyorum, 1,5 milyar Türk Lirasına sattı, öyle mi 
Sayın Bakan? 

ALt İHSAN ELGİN (İçel) — O site 50 milyar 
eder. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Oku
muş Holding de, sözü edilen siteyi, 1,5 milyar Türk 
Lirasına aldığı siteyi aynı haliyle TÖBANK'a ipotek 
ettirdi ve ilk ağızda 4 milyar Türk Lirası kredi kul
landı. (SHP sıralarından «Oh, oh» sesleri) 

Okumuş Holding, YASATAŞ'tan, yani Mimaroğ-
lu'ndan, bir tek kuruş para ödemeden aldığı bu si
teyi, olağanüstü bir kredi vurgununun temel aracı 
haline getirdi. Okumuş Holding bir yandan bu site
nin ekspertiz değerini her yıl yükselterek TÖBANK' 
tan yeni krediler aldı, öte yandan da zamanla TÖ
BANK'ın birinci derecedeki ipoteğini daha gerilere 
attırarak başka bankalardan da bu siteyi birinci ve 
ikinci derecelerden ipotek ettirerek yeni krediler bul
du. Sonunda Okumuş Holding'in TÖBANK'a olan 
kredi borcu, anapara olarak sanıyorum 13 milyar 
Türk Lirası, gecikmiş faizleriyle birlikte ise, 30 milyar 
Türk Lirasına ulaştı. Bu borç, tek başına banka ser
mayesinin dokuz, on katı tutarındaydı. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sayın Başkan, 
40 dakika oldu. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Okumuş Holding'e TÖBANK'ın ve 
Mimaroğlu'nun göstermiş olduğu inanılmaz kolaylık
ların kuşkusuz bir de politik tarafı vardır. Sait Ke
mal Mimaroğlu, her zaman siyasal iktidara çok ya
kın durabilmiş ve siyasal iktidarların gözde firmaları
na her zaman TÖBANK kolaylıkları sağlamış birisi
dir. 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Milliyetçi soy
guncu. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — 12 
Eylülden sonraki dönemde de, kurulan askerî hükü
metlere Mimaroğlu çok yakın olmuştur. Dönemin 
Bakanları Sayın Şerif Tüten, Sayın Ali Bozer ve Sa
yın Münir Güney, Sait Kemal Mimaroğlu'nun yakın 
dostları ve iş arkadaşlarıdırlar. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, toparlayınız efendim. 
AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Hat

ta, Münir Güney, Mimaroğlu'ların teyze çocukları

dır ve Sayın Şahinkaya'nın Balıkesir'den çok yakını ve 
Orgeneral Ülker'in de damadıdır. (SHP ve DYP sıra
larından «Oh, oh» sesleri) 

Okumuş Holding ise, bilindiği üzere, askerî yö
netimin iktidar adayı MDP'nin en cömert destekle
yicisi olmuştur. Sayın Bozer de, MDP kurucuları 
içinde en iç ve etkin halkayı oluşturan birkaç kişiden 
biridir. Sayın Naci Mimaroğlu da, bilindiği üzere, 
Siirt'ten MDP Milletvekili olarak seçilmiştir. Bu çer
çeve içinde, MDP - Okumuş Holding - TÖBANK iliş
kilerinin olağanüstü bir anlayış havası içinde geçmiş 
olmasında şaşılacak hiçbir şey yoktur. 

Sayın Bozer ve Sayın Mimaroğlu'nun, sonradan 
ANAP'a geçmesinde ve Sayın Sait Kemal Mimaroğ
lu'nun bu kez de ANAP iktidarına çok yakın durma
sında da gene şaşılacak hiçbir şey yoktur. \ Üstelik 
bu yakınlık, bir başka yerden de perçinleyici unsur
lara sahiptir. TÖBANK'ın, Okumuş Holdingten sonra 
en çok kredi açtığı ve kredi batırdığı firmalardan 
biri olan Başak grubunun firmalarında Sayın Kaya 
Erdem'in kardeşi ve yeğeni hizmet vermişlerdir. (SHP 
ve DYP sıralarından «Allah, Allah» sesleri, gürül
tüler) 

Yanılmıyorsam, Sayın Mimaroğlu'nun 600 Türk 
Liralık maaştan bir milyardere yükselmesinde, ken
dine her zaman bir siyasal korunma bulabilmiş olma
sının önemli bir rolü vardır. Nitekim, 27 Şubat 1987' 
de gerçekleştirilen kurtarma operasyonunda da böyle 
bir korunmanın açık izlerini görmemek olanaksızdır. 

BAŞKAN — Sayın Gürkan, süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa
yın milletvekilleri, sanıyorum ANAP Grubundan ar
kadaşımız konuşacak, ondan sonra önerge sahibi ola
rak, «TöBANK'ı kurtarıyorum» gerekçesi adı altın
da Sayın Mimaroğlu'nun nasıl kurtarıldığının öykü
sünü anlatmaya devam edeceğim. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gürkan. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın İlhan Aşkın, 

buyurun efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
ANAP GRUBU ADINA İLHAN AŞKIN (Bur

sa) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; SHP Genel 
Başkan Yardımcısı ve Antalya Milletvekili Sayın Ay
dın Güven Gürkan ve arkadaşlarının TÖBANK'la 
ilgili karar ve işlemlerin incelenmesini sağlamak ama
cıyla vermiş bulundukları Meclis araştırması öner
gesi üzerinde Anavatan Partisi Grubu adına görüş
lerimizi açıklamak üzere huzurlarınızdayım. Sözle-
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rime başlarken yüce Meclisimizi saygıyla selamlıyo
rum. 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — İm
zanın altında yalnız «Antalya Milletvekili» var. Pole
mik yapma. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sayın Aydın Güven Gürkan ve 
arkadaşlarının, Türkiye öğretmenler Bankası Ano
nim Şirketiyle ilgili olarak vermiş bulundukları Mec
lis araştırması açılmasına dair önergeleri, galiba biraz 
kişisel ve biraz da aceleye gelmiş olacak ki, sağlam 
bilgi, inceleme ve değerlendirmeyi de içermemektedir. 
(SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Her 
şey acele sizde. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Ne bilgisi; Meclis 
araştırması istiyoruz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp ayıp, hepsi
ni aynı noktaya getiriyorsunuz. (SHP ve DYP sırala
rından gürültüler) 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Otur, otur, dinle, 
biz de söyleyeceğiz, bir şeyler. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Sayın Başkan, her 
zaman aynı oluyor bu. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri,.. (Gürültüler) 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Araştırma önerge

si, bilgi isteme olamaz. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Son günlerde Mec

lis gündemini işgal etmek için... 
ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Her zaman aynı 

şeyler. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen

dim... Sayın Elgin... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Meclis çalışmala

rını, özellikle Meclisin kanun çıkarma fonksiyonunu 
bir nevi engelleme amacına yönelik önerge verme 
gayretkeşliğine bir yenisinin daha eklendiğini gör
mekteyiz. (SHP sıralarından gürültüler) 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Hadi!.. O sana mı düş
tü? Ayıp ayıp. 

. M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Er
kekçe, tek tek isim saydı. Ayıp değil mi? 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Ayıp ayıp, neyini 
savunuyorsun? (SHP sıralarından gürültüler) 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — O kürsüden yemin 
ettin. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ayıp 

ayıp, bu kadar kişisel olmayın. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efendim... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zira, bütün bilim 

adamları, banka otoriteleri ve ekonomistler çok iyi 
bilirler ki, bir bankanın ülke ekonomisine kazandı
rılması ve bankacılık kesiminin zarar görmemesi te
mel ilkedir. Kişisel sorumluluklar ayrıdır, bankacılık 
zihniyeti ayrıdır. 

Ayrıca, bir bankanın kapanarak tasfiye edilmesi 
sonucunda ortaya çıkabilecek zorlukları ve zararları 
da herhalde çok iyi hesaplamak ve değerlendirmek 
gerekir. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Mimaroğlu, Mi
mar oğlu... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Araştırmama gereğini bile gösteremiyorsunuz; ayıp 
ayıp. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Tasfiye halinde 
mevduat sahipleri tedirgin edilir ve zarara uğrayabi
lirler. Açılmış bulunan krediler tahsil edilemez hale 
gelebilir, banka çalışanları açıkta kalabilir, bankanın 
küçük sermaye sahibi ortakarı zarara uğrayabilirler, 
ayrıca Hazine de belli bir yükü üstlenerek kamu 
zararı ortaya çıkmaz mı? Acaba böyle bir uygulama 
daha mı doğru olabilir? En azından Sayın Gürkan'ın, 
sayın hocamızın bu konuda geniş bir bilgi ve tecrü
besi olması lazım gelmez mi?.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya
lan söyledi desene. 

SALİM EREL (Konya) — Onu değerlendir. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Su

ratınıza tükürülse yağmur yağıyor diyeceksiniz. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bütün ekonomi ve 

bankacılık bilgisi olanlar bu konularda birleşirlerken, 
operasyonun başarısından söz ederken, Sayın Gürkan' 
in değişik bir yorumla, Sayın Mimaroğlu'nun kişisel 
çalışmalarına bakarak yetinmesi ya bilgi yetersizliğin
den, ya da tipik bir muhalefet taktiğinden; yani açık
çası, Meclis çalışmalarım engellemenin bir örneğini 
sergilemekten ibaret kalmıyor muû [SHP sıralarından 
alkışlar (!)] 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Siz 
engelliyorsunuz. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — önceden hazırlanmış, 
önceden. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — İşte hepimizin 
önünde bugünkü gündem. 8 madde var, 7'si Meclis 
araştırması istemi, 1 tane genel görüşme istemi; ay
rıca bugün okunan, yine 2 tane Meclis araştırması 
açılma önergesi... (SHP ve DYP sıralarından gürül
tüler) 
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MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Meclisi topla-
yamıyorsunuz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bir tane açın. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bunlar, artık tipik 

taktik olarak ortaya çıktı ve anlaşıldı. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ya

hu, adam açıkça, «Hırsızlık yaptı» diyor. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
Sayın Aşkın, bir dakikanızı rica edeyim. 
Sayın milletvekilleri, hatibin sözünü kesmeyiniz. 

Demin de belirttiğim gibi, beğenmeyebilirsiniz. Gru
bu adına kendi görüşlerini açıklamaktadır, beğenme
yebilirsiniz. Sizin görüşleriniz dinlendi. 

Lütfen, lütfen sayın milletvekilleri... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Hiçbir gö
rüşü yok ki açıklasın. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, çete
lerin müdafaası yapılıyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — önergeyle, Ban
kalar Kanunu uygulamasının da saptırılmaya çalışıl
dığı açıkça ortadadır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bu kürsüden çe
teler müdafaa edilmez. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zira, Bankalar Ka
nunu, bankaları ticaret şirketlerinden farklı değerlen
dirmiş ve hizmetlerini devam ettirmeleri için ilgili ba
kanlığa ve kamu görevlilerine önemli sorumluluk ve 
görevler vermiştir. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Yağcı!.. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hazine ve Dış Ti- ' 

caret Müsteşarlığı devreye sokularak bankaların iyi 
çalışmalarını sağlamak, ve hizmetlerini sağlıklı bir 
biçimde sürdürmek temel amaç olarak benimsenmiş, 
hedeflenmiş ve bu konuda hepimizin çalışması da 
millî bir görev olmuştur. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Eşkiyalara, hır
sızlara ne olacak? Soyguncuyu ne yapacaksınız? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Böylelikle, birinci 
kademede Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin 
birinci fıkrasına göre izlenme getirilmiştir. Yani, tah
sili gecikmiş alacakların tasfiye edilmesi istenmekte... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Soygun da olsa. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Kullandırılmakta 

olan krediler yakından takibe alınmakta, disk doğu
rucu işlemlerden kesinlikle kaçınılması öne alınmak
ta... 

SALİM EREL (Konya) — TÖBANK'tan ne al
dın? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bazı gayrimenkul-
lerinin ve verimsiz iştiraklerinin elden çıkarılması ve 
sermaye artırımına gidilerek, sermaye paylarının da 
süratle tahsil edilmesi... 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Mimaroğlu ile or
tak mısın? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) i- İşte, gerçek durum 
budur, kanun uygulaması budur. Yoksa, bir kişinin 
kişisel çalışmalarıyla Meclisin meşgul edilmesi de her
halde pek doğru olmasa gerek. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Kaç liraya çıktın 
oraya, kaç liraya? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Görülüyor ki, bu 
durum, yani izleme olayı büyük bir dikkatle gerçek
leştirilmiş, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı gerek
li tedbirleri çok başarılı bir şekilde almıştır. [SHP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar (!)] 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Senin arkadaşların 
alkışlamıyor. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Şimdi, sırası gel
mişken, çok önemli bir nokta üzerinde durmak isti
yorum : Sayın Gürkan, 6 ncı sıradaki sorusunda, 
«64 üncü maddenin üçüncü fıkrası niçin uygulanma
mıştır?» diyor; yani 64 üncü maddenin ikinci fıkra
sındaki uygulama şekillerini bırakıp, niçin üçüncü fık
ra hükümlerini uygulamadınız diyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hırsızlık, hırsız
lık... 

SALİM EREL (Konya) — İlhan Bey... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — İkinci fıkra hüküm

leri uygulanmadan, yani bankanın ekonomiye kazan
dırılma imkânları varken ve onlar kullanılmadan, 
64 üncü maddenin üçüncü fıkrasındaki devir veya 
birleştirme hükümlerinin uygulamaya konulması, aca
ba hangi hukuk mantığına uygun olabilirdi? 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Hırsızlı
ğa göz yumulur mu? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yine deniyor ki, 
«İstanbul Bankası, Hisarbank ve ODİBANK hakkın
da uygulanan yöntem, neden TÖBANK için uygu
lanmadı?» burada, şartları ve durumları tamamen 
farklı bankalar söz konusu edilmektedir. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Adamlar farklı, adam
lar. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bize göre, Sayın 
Gürkan ve arkadaşları böyle bir iddiada bulunur
larken ya yeterli bilgi toplayamamışlar - kanun uy
gulamalarıyla alakalı - ya da yanılgı içinde kalmış
lardır. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Araştırma açalım 
da yeterli bilgi toplayahm. 

VECIHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Beraber açalım, 
beraber arayalım. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zira, söz konusu 
üç bankanın, 64 üncü maddenin bir ve ikinci fıkra
ları gereğince alınan tedbirlerle, malî güçlerini sağ-
lamlaştıramamış ve neticede bilinen akıbete uğramış 
olmaları ortadadır. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — ilhan Bey... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — ilhan Bey, su iç. 
SALIM EREL (Konya) — ilhan Bey... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Burada yine bir 
sayın hocamız, geçen oturumda, «Acaba o bankalar 
niçin kurtulamadı?» dedi. 

SALIM EREL (Konya) — İlhan Bey... 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — İlhan Bey... 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — «Hükümete yakın 

kişiler yoktu da ondan mı olmadı?» dedi 
SALIM EREL (Konya) — ilhan Bey, su iç. 

BAŞKAN — Sayın Erel, sayın milletvekilleri, lüt
fen... 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Böyle bir iddia, 
böyle bir söz, bana göre ciddiyetle bağdaşmayan bir 
olaydır. (SHP sıralarından gürültüler) 

Yapılan işlem, 64 üncü maddenin birinci fıkrası 
hükümlerinin, uygulamaya geçilmesinden sonra da 
ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanması şeklinde ve 
hukuk mantığı içerisinde tecelli etmiştir. 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (tçel) — İlhan Bey, 
olmuyor. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — İlhan Bey, su iç. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Kamu bankaları, 

Bakanlar Kurulu kararı doğrultusunda, TÖBANK'ın 
yüzde 49 hissesini devralmışlardır. Böylece, - belki de 
ilk defa - Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin 
ruhuyla ve lafzıyla başarılı bir şekilde uygulandığını 
görüyoruz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Başarınız, soy
gun. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, duyulamıyor; 
lütfen... 

- İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu gerçeği, sayın 
muhalefetin görmesi ve kabullenmesi de ne hikmetse 
mümkün değil. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Soygunu kabul 
edemeyiz, biz soyguncu değiliz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zira, bunalım ve 
sıkıntı edebiyatıyla sanki bir yere varabileceklerini 
zannediyorlar. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bir gün bunların 
hesabını vereceksiniz, siz de hesap vereceksiniz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Böyle iddialarla 
ortaya çıkacağınıza, şöylece bir silkinip bozulan den
genizi yeniden kursanız, memlekete ve millete hiz
met yolunda yeni alternatif, yeni çözüm arayışları 
içinde olsanız, herhalde çok daha iyi olacaktır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Sen bizim denge
yi bırak da Türkiye öğretmenler Bankasının denge
sini kur. 

VECİH! ATAKLI (Şanlıurfa) — Soyguncuların 
müdafii! 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Acaba diyorum, 
sayın Anamuhalefet Partisini de kurtaracak bir ope
rasyon mu yapılmalı? Takdiri yüce Meclise bırakıyo
rum. 

Yapılan uygulama ile, bankanın sermaye yapısı
nın ve birleşiminin değiştirilmesi ve bu suretle bu
güne kadar... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, hır
sızlığın alternatifi olur mu? 

BAŞKAN — Sayın Demir, sayın milletvekilleri, 
lütfen efendim... 

Yerinizden laf atmak âdet haline geldi. Biraz ön
ce grup adına konuşuldu, dinlenildi; şimdi de bir baş
ka parti grup adına konuşuyor, dinlenilecektir. Kar
şılıklı dinlemeden hiçbir şey anlaşılmaz, çünkü sü
rekli iaf atılıyor. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Hırsızlığın, dolan
dırıcılığın alternatifi olmaz. Sayın Hatibin bunu bil
mesi lazım. 

BAŞKAN — Sayın Demir, lütfen yerinize oturu
nuz. 

Sayın milletvekilleri* lütfen hatibin sözünü kesme
yiniz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Efendim, ben ger
çekçi konuştuğumu iddia ediyorum; aksini düşünen 
varsa, buraya gelir konuşur. (SHP sıralarından «Ko
nuşacağız» sesleri) 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Şimdi 
anlatacağım. 

İLHAN AŞKIN Devamla) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; yapılan uygulama ile bankanın 
sermaye yapısının ve bileşiminin değiştirilmesi ve bu 
suretle bugüne kadar yerine getirilmeyen sermaye ar
tırımının sağlanarak, malî bünyesinin güçlendirilmesi 
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ve ekonomiye kazandırılması yoluna gidildiği açıkça 
ortadadır. 

önergede, adı geçen bankanın 1986 yılı zararının 
60 milyar Türk Lirasını aştığı şeklinde bir iddia ile 
işe girilmektedir. Oysa, 27 Şubat 1987 günü yapılan 
Hissedarlar Umumî Heyet toplantısında görüşülen 
faaliyet raporunda; bilançoda gösterilen kâr ve za
rar hesap cetvellerine göre; bankanın 56 milyon kü
sur liralık bir kârla, 1986 yılı faaliyetlerini sonuçlan
dırdığı görülmektedir... 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — O zaman, niye 
kurtarıyorsunuz? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, yi
ne bilançoda görülen sabit kıymetler net tutarının 
8 milyar 487 milyon lira olduğu görülmektedir. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kâr ediyorsa, niye 
kurtarıyorsunuz? 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Sayın Başkan, 
yanlışlık var, kâr eden bir müesseseyi niye kurtarı
yorlar. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı, şimdi, soru sormak di
ye bir usul yoktur efendim. 

Sayın milletvekilleri, lütfen söz kesmeyiniz. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — 121 şubesi üe ça

lışan oankanın gayrimenkullerini araştırarak öğren
dim... 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Yalan efendim. 
HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Yalan 

söylüyorsun. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ve ayrıca da me

rak ettim; Ankara Atatürk Bulvarındaki (Meclisin 
karşısındaki, hepimizin gördüğü) bina, acaba kaç lir 
radan değerlendirilmiştir? 

SALİM EREL (Konya) — Atatürk Orman Çiftliği 
gibi olmuştur. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gördüm ki, bina 
2 milyar lira olarak değerlendirilmiştir... 

HÜSEYİN AVNt GÜLER (İstanbul) — Hırsız
lıktan. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — öyle zannediyo
rum ki, herhalde bu bina 8 - 10 milyar lira eder, ya
ni bilançodaki sabit kıymetler rakamını, sadece bu 
bina karşılayabilir... 

SALİM EREL (Konya) — İçinde kaç kuruş var? 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Şu halde, banka

nın bağlı varlıklarının tutarı ise, en iyi bir tahminle, 
8 - 1 0 milyar dolaylarındadır demekle, gerçek de ifa
de edilmemiş olur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Niye kurtarı
yorsunuz o zaman? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yukarıda da be
lirttiğim gibi, elli kadar gayrimenkulünden bir kısmı
nın satılmasıyla, belki de sermaye artırılmasının 
önemli bir bölümü kendiliğinden sağlanacak, serma
yesine iştirak ettirilen Ikamu bankalarının 10-12 mil
yarlık katılımlarıyla, bankanın ekonomiye kazandı
rılması, rahatlıkla sağlanabilecektir. Böylelikle, zo
runlu kamu ortaklığı nedeniyle, 100 milyar Türk Li
rasını aşkın bir kamu kaynağının, adı geçen banka
nın kurtarılmasına ayrılacağı tahmin edilebilir iddiası 
da havada kalmaktadır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ban
kayı kurtarın, bankaya bir şey demiyoruz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Evet, biz de ban
kayı kurtarmaya çalışıyoruz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ada
mı kurtardınız, adamı. 

BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım lütfen. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Sayın önerge sa

hibini dinledik; bankanın kurtarılması meselesini bir 
tarafa bırakıp, konuşmalarını doğrudan doğruya ki
şisel yorumlara atfettiler. 

BAŞKAN — Sayın Aşkın, Genel Kurula hitap 
edin lütfen. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Hırsızları kur
tarıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın Ataklı lütfen... 
Devam edin Sayın Aşkın. 
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, o kür

süde soyguncuların savunması yapılamaz; soyguncu
ların savunma yeri değil orası. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Hiçbir menfaat 
bağım yok, hiçbir münasebetim de yok kimseyle; ne 
yapıyorsam, alnımın akıyla yapıyorum, düşünceleri
min doğrultusunda yapıyorum. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — O zaman 
neden müdafaa ediyorsun? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yarası olan gocu
nur. (SHP sıralarından gürültüler) 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Hırsızlan 
neden savunuyorsun? 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — öbür taraftan, 

önergede, «batık kredilerin miktarı 51 milyar lira
dır» deniyor. «Batık kredi» tabiri, bize, çok abartıl
mış bir tabir gibi geliyor, gerçeği yansıtmıyor. Ban
kalardan kredi alanlar çok iyi bilirler ki, kim olursa 
olsun, bankalar gerekli teminat ve kefaleti almadan 
kolay kolay kredi vermezler. 
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AYHAN FIRAT (Malatya) — Niye batıyorlar o 
zaman? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Olsa olsa, kredi
lerin geri dönüşünde aksama olabilir, gecikme olabi
lir... • . 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Kanunu daha ge
çen hafta çıkardınız, Allah'tan korkun. 

BAŞKAN — Sayın Fırat, lütfen... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Bu bakımdan, bi

lançoda da görüldüğü gibi, 51 milyar 129 milyon li
ralık tahsili gecikmiş alacaklar vardır ki, bunlarda 
da idarî ve kanunî takip mutlaka vardır. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Kar
deşim sen bizi kendin gibi saf mı sanıyorsun? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Yaptığımız araş
tırmada, açılan kredilerin toplamı 120 milyar lira ci
varındadır, 72 milyar liralık kısmı ise normal çalışan 
krediler olarak devrededir. Bu noktada - belki - ida
rî ve kanunî takipteki alacakların fazlalığı üzerinde 
münakaşa yapılabilir, buna ben de katılıyorum. Za
ten, yakın izlemeye alınan banka için 64 üncü mad
denin ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasına ge
çilmesinin bir nedeni de açıkça budur. 

Aylar öncesinden yapılan işlemler sonucunda böy
le bir operasyon ortaya çıkarılmıştır; zira bir günde 
böyle sağlıklı bir operasyon yapılamazdı. 

Sayın Bakanımız da bu konuda gayet net bir bi
çimde bilgi vermişlerdir, iki yıl öncesinden başlayan 
çalışmaların sonucu alınmıştır. Kanunlara ve ilgili 
mevzuata göre, banka denetçileri, - 26 ncı madde
ye göre - üç ayda bir banka yönetim kuruluna ve 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığına raporlarını ver
mişlerdir. Bu raporlar, muhteviyatı itibariyle kanun
lara ve ilgili mevzuata uygunluk bakımından herhan
gi bir aksaklığın olup olmadığını ortaya koyan rapor
lardır. Banka müfettişleri ise, doğrudan yönetim ku
ruluna karşı sorumluluk taşıyan kimselerdir, yaptık
ları, tamamen iç denetim mahiyetindedir. 

Diğer taraftan, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı 
da, ayrıca üst denetim yapmaktadır ki, böylece, dış 
denetim, iç denetim ve üst denetim olmak üzere ban
kacılık sektöründe çok sağlam bir denetim sisteminin 
mevcudiyeti açıkça görülmektedir. 

AHMET SÜTER (İzmir) — Onun için mi bu ha
le geldi? 
. İLHAN AŞKIN (Devamla) — Denetimlerin dik

kate alınmaması diye bir keyfiyetten söz edilmesi ise, 
tamamen hayal mahsulüdür. (SHP sıralarından «Al
lah Allah» sesleri) Yapılan iş ortadadır. Denetim ra-
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porları dikkate alınmasıydı, böyle bir tasarrufa gidi
lebilir miydi? Bankalar Kanununun 64 üncü maddesi 
ikinci fıkrası hükümlerinin uygulanmasıyla, bankanın 
düzeltilebileceği hesap edilmiş ve uygulama da o is
tikamette olmuştur. 

«Kamu menfaati» diye 68 inci maddenin uygulan
masıyla bankanın iflası istenebilir; ama acaba ger
çekte kamu menfaati mı, yoksa kamu zararı mı or
taya çıkar? Zaten, bu maddenin uygulanmayacağı da 
söz konusu olamaz. 

SALİM EREL (Konya) — Size göre hiçbir şey 
olamaz. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Zamanı gelince, o 
maddenin uygulanması gerekirse o madde uygulanır. 
Bunu, sadece söyleyip geçmek olmaz, iyi hesap yap
mak şarttır. İflasta acaba nereye kadar varılabilir, 
vatandaşa ve ekonomiye yansıyan zararların boyut
ları nereye varabilir? 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Bunun zararı ne ka
dar? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Biz, inanıyoruz ki, 
yapılması gerekenin en iyisi ve kanunlara uygun ola
nı yapılmıştır. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — En güzel hırsız
lık yapılmıştır. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Hırsızlığa kılıf 
dikilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç... 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Ekonominin malî 

sağlığının korunması esas alınmıştır. Yoksa, «Sait Ke
mal Mimaroğlu'nun korunması, bankadaki ortaklığı
nın yüzde 24,75 oranındaki bir payda sürmesine göz 
yumulmasına imkân verilmiştir» gibi bir iddia da ge
çerli değildir. Türk Ticaret Kanunu hükümlerini iyi 
bilenler bilir, anonim şirketlerde ortaklar yüzde 51'lik 
bir paya sahip olmadıkları müddetçe yönetimi _ de 
etkileyemezler. Sayın Gürkan Hocamız da bunu pek
âlâ bilirler. Bu olayda hiç kimsenin kayrıldığı bahis 
konusu da değildir. Kaldı ki, Sayın Mimaroğlu'nun 
2 milyar 832 milyon liralık hissesi binde bir bedelle, 
yani 2 milyon 832 bin liraya alınmıştır. «Kayrılma» 
dediğiniz böyle mi olurdu? Bankanın en büyük orta
ğını, yani bir nevi sahibini böylelikle devre dışı bı
rakmış olmuyor muyuz? 

HÜSEYİN AVNİ GÜLER (İstanbul) — önerge
yi kabul edin o zaman erkekseniz. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Var mı 
aksini iddia eden? 
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BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim... 

Devam edin efendim. 
İLHAN AŞKIN (Devamla) — Diğer taraftan, Sa

yın Sait Kemal Mimaroğlu'nun milletvekili kardeşi
nin ve bir bakan arkadaşının şahsî nüfuzlarını kö
tüye kullandıkları şeklindeki iddiaya - bizi bırakın 
ama - kargalar bile güler. Sırf iş olsun diye, muha
lefet olsun diye insanlara kara sürmek yakışık al
maz. önergeye neresinden bakarsanız bakınız, bilgi
sizlikten kaynaklanan iddialar manzumesinden iba
ret kaldığını göreceksiniz. (SHP sıralarından gürültü
ler) Bir de çizmeyi aşan sözlere rastlamak hepimize 
üzüntü vermektedir. 

H. BARIŞ CAN (Sinop) — Şen önceden mi yaz
dın bunu? 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Anavatan Partisi
ne, Milliyetçi Demokrasi Partisini müteakiben Hür 
Demokrat Partinin feshinden sonra değerli milletve
killeri intisap etmiştir. Bu intisaplar sırasında da hiç
bir pazarlık yapılmamıştır. Bu, her vesileyle söylen
miş ve söylenmektedir. (SHP sıralarından gürültüler) 
Memlekete, millete daha iyi hizmetlerin Anavatan 
Partisi saflarında olunmakla yapılacağı inancıyla bu 
arkadaşlarımız bugün aramızdadır. (SHP sıralarından 
gürültüler) 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Üstat, «Yarası olan 
gocunur» dedin biraz önce. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — Gerekli bilgileri 
almadan, herhangi bir inceleme yapmadan, gayri cid
dî görüş ve iddialarla ortaya çıkıp bakanlığın görevli 
birimlerince tamamen kanunlara uygun olarak alı
nan karar ve uygulamaları bir tarafa bırakarak, ciddî 
kurumlara gölge düşürmek, çok yanlış ve kabulü 
mümkün olmayan bir davranış biçimidir, önce ken
di içinizdeki sancıyı dindiriniz ve sonra da muhale
fet olarak memleketin hayrına politikalar üretiniz. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Bizi bırak, bırak, 
bunlar bayatladı. 

İLHAN AŞKIN (Devamla) — önergeye, Ana
vatan Partisi Grubu olarak katılmadığımızı ve mesnet
siz iddialar karşısında ret oyu kullanacağımızı arz 
eder, yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşkın. 
Önerge sahibi Sayın Aydın Güven Gürkan, buyu

run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 
AYDIN GÜVEN GÜRJKAN (Antalya) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; TÖBANK'ın durumu

nun iyi olmadığu aşağı yukarı 1'983 ten beri: bilin-
meklteydi. Bankanın kendisini kurtarmasının mümkün 
•görülmediği, bankacılık çevrelerinde ısrarla konuşulu
yordu. Bu duruma, bankanın baltık kredileri kadar, 
Lilbya'daki mütealhihiMere verdiği kredi mektuplarının 
ve kredierin rol oynadığı da biliniyordu, Banka, bu
nun dışında, döviz mevduattı sağlayabilmek için, çok 
pahalı bir yöntem olan, döviz tevdiat karşılığı faizsiz 
'kredi uygulaması yaptıyiordu. Bu uygulamanın fizülbl 
lolmadığı, hesap kitaptan anlayan herkesçe çdk. iyi bj-
limiiyordu., 

1984 yılı, yemimli banka murakıpları raporu da 
açıkça olumsuzluklar taşıyordu; ama 1985 yılı ra
porları artık her şeyi açıkça ortaya koyuyordu. Hazi
ne ve Dış Ticaret Msülteşarlığıma sunulan bu rapora 
göre, harikanın gerçek zararı, yani 1985 yılı zıararı 
116 rniıliyaır Türlk Lirası idi ve sermayesinin beş ka
tına ulaşım işti. Artıık hiç değilse bu rapordan sonra 
-'1985 yılını kasltediyorum- Bankalar Kanununun 63 
üncü ve 64 üncü maddeleri uylgulanıarak, bankanın 
devlet denetimi altına alınması ve varsa, sorumlular 
hakkında cezaî kovuşturmanın yapimalsı gerekiyor
du. Bunun yapııllm'amış olması, en azından büyük bir 
ilhlmaldi; çünkü bankanın antik düze çıkıma ve kendi
ni kurıtarma umudu olmadığını gören sahibinin, ken
dini kurtarmak ve kendi kişisel senveitini güvence al
tına allrmalk için eli ve kolu sıeribeslt bırak ılıyordu. 
(SHP sıralarından «Brialvto» sesleri) Oysa, Bankalar 
Kanununun 63 üncü ve 64 üncü maddeleri, bu duru
mu önlemek için devletin aşamalı müdahalesini ön
görüyordu Sayın Balkan. Hazinle ve Dış Ticaret Müs
teşarlığının bağlı olduğu balkandık, yani Sayım Kaya 
Erdem, 63 üncü maddeye gföre, datıfa 1986 yılı başın
da, h'altita 1985 yılı başında bankaya bir yönetim ku
rulu üyesi ve bir denetçi atayabilirdi; öyle değil mi? 
Bu yaıpıilmamııştır. Bu yapılımadığı gibi, daha ileri ta
rihlerde de 64 üncü madde tam olarak işleltiknemiş-
tir. Bu uygulanmış olsaydı, Sayın Kaya Erdem 64 ün
cü maddenin birinci flikrasını uygulayarak, banka yö-
netim kurulundan önce bazı isteklerde bulunabilirdi, 
sonra gerekirse, ikinci fıkrayı uygulayarak banka yö
netimi kurulunu görevden alabilir ve başka bazı ön
lemleri uiyıgulaitialbilirdl Nihayet, üçüncü fıkrayı uygu
layarak, Bakanlar Kurulu kararı ile bankayı bir baş
ka harikaya bağlayabilir ya da birkaç banika ile bir
leştirebilirdi.! 

Bankalar Yasasının 64 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasının uygulanması haliride iSe, yine bu Yasanın 
69 uncu maddesine göre, banka hüyülk hissedarlarının 
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ve yönetöicilerinin şahsî iflaslarının ve şahsî sorumlu
luklarının istenmesi gerekirdi, Bunların hiçbiri zama
nında yapılmamış, aksine, anlaşıllmaz bir hoşgörü ile 
beklenmiş vıe Sayın Kemal Mimaroğlu'na olağanüstü 
(bir hareket serbestisi tanınmıştır. Haltita, bankalar ye
minli murakıplarının 1986 yılı şulbalt ayı raporuna da 
kulak aisıtaaımıştır. Sayın Bakan 1986 yılı şulbalt ra
porunu kürsüden kendileri okudular; oysa bu rapor 
artık denizin bittiğini çok açık bir biçimde gözler 
önüne sermiştir. 

Murakıpların verdikleri 1986 yılı ikinci denetim 
raporundan sonra da çok geç davranılmıştır. İlk mü
dahale ancak, 7 Ocak 1987 tarihinde yapılmış ve Sa
yın Hocaoğlu, Bakanlıkça, 64 üncü maddenin ikinci 
fıkrası uyarınca murahhas aza sıfatıyla atanmıştır. 
Bu durum, açıkça, Sayın Balkan Kaya Erdem'in geç
miş yıl ve aylardaki büyük ihmalini göstermektedir. 
îhmal diyorum; çünkü bankanın batacağı bankalar 
yemini murakıplarının raporları ile defalarca ilgili 
ımüsiteşarlığa ve illgili bakanlığa sunulduğu halde, yıl
larca seyirci kalınarak, Sayın M'iimaroğlü'nun ve eki-
binin kendilerini şahsen güvence altına almalarına göz 
yumulmuştur. 

Banka niye kurtarıldı diye tartışmıyoruz. Niçin, 
'bankanın batacağı üiç yılIdır bilindiği hailde, Sayın Mi-
maroğlu'nun kendini şahsen kurtarmasına göz yu
mulmuştur? Niçin, zamianınida denetçi atılmamıştır? 
Niçin o yönetim kurulu görevden alınmamıştır? Ni
çin', Sayın Mİmaroğlu, zamanında banka yönetimin-
dbn uzaklaştırimanıışltır? Sorun budur. 

YHJMAZ DEJM*R (Bilecik) — Ortaktılar, ortak. 

ACIDIN GÜVEN GÜRKAN (Devamla) — Sa 
yım mileitlvekiieri, sorun yalnızca bilinçli ya da ihma
le dayalı bir gecikmeden de ibaret gözükmemektedir. 
Bundan sonra da olanıliarı anlamak ve kavramak ola
naklı değildir. 27 Şulbat 1987 günü yapılan TÖBANK 
Genel Kurulundan sonra, Ziraat Bankası Genel Mü
dürlü bir açıklama yaparak, TÖBAfNK hisselerinin 
yüzde 6'5j8*inin kamu bankalarına geçtiğini duyur
muştur. Ziraat Bankası Genel Miüdürüne göre, yapı
lan işlem, büitJünüyle ticarî bir işlemdir, hükümetin 
ve ilgili bakanın herhangi bir müdahalesi söz konu
su değildir. Diğer bir deyişle, «Bankalar Kanununun 
64 üncü maddesinin üçüncü fıkrası uygulanmamış, 
dolayısıyla da banka sahiplerinin ve yöneticilerinin 
şahsî .iflaslarını ve sorumluluklarını gerektirecek bir 
durum yanaltılmamışitır; her şey salt ticarî bir çerçe
vede geçmiştir.» Ziraat Bankası Genel Müdürü böy
le diyor. Oysa, bundan kısa bir süre sıonra bir açık

lama yapılarak, kamu bankalarının ortaklığının sağ
lanması amacıyla yayımlanmış bir Bakanlar Kurulu 
kararının alındığı ifade edilmiştir., 

ıBanka Genel Müldürü, «Hiçbir bakan karışmamış
tır, Balkanlar Kuruluyla hiç illgis iyoktur, hiçbir siya
sî tarafı yolktur, tamamen ticarî bir iştir» diyor, ar
kasından Resmî Gazetede yayımlanmayan bir karar
namenin varlığından söz ediliyor. Ya, Ziraat Bankası 
Genel Müdürü kamuoyunu aklatıyor ya da Balkanlar 
Kurulu kararnamesini saklayan hükümet kamuoyu
nu aklatıyor. Kime inanacağız? Bu size, saklı, gizli iş
lerin döndüğü yolunda bir intiba vermiyor mu? 

Bir kararname var ise, bu durumda, Bankalar 
Yasasının ancak ve ancak 64 üncü maddesinin üçün
cü fıkrasının uygulanması gerekir. Çünkü, ancak bu 
durum için Bakanlar Kurulunun bir kararına gerek 
vardır. Peki o zamıan nas;l olmuş da yasal bir zo
runluluk olmasına rağmen, 69 uncu madde uyarın
da ortakların ve yöneticilerin şahsî iflasları ve cezaî 
sorumlulukları istenıraemiş, hatta aksine, bunlarla 
cömert pay pazarlıkları yapıialbilımişlbir. Eğer, Sayın 
Bakan 64 üncü maddenin üçüncü fıkrasını değil de, 
ikinci fıkrasının son hükmünü uygulayarak, «Gerek
li gördüğü diğer tedbirleri almak» cümlesinden çıka
rak kamu bankalarının ortaklığını oluşturmuşsa, o 
zaman Balkanlar Kurulu kararına niçin gerek duymuş 
ve niçin diğer bakanlığı da sorumluluğa ortak etmiş 
ve yasada münhasıran kendisine verilmiş olan yetkiyi 
kullanmaktan niçin kaçınmıştır? 

Eğer, Sayın Bakan Erdem 64 üncü maddenin 
ikinci fiknasının son hükmünü uygulamışsa, bu fık
rada gösterilen öncelikli diğer önlemleri niçin zama
nında uıylguîamamıışltır? Örneğin, niçin bankanın yö
netim ve denettim organlarını görevden atmamıştır?, 

IKafldı ki, Bakanlar Kurulunun bile 64 üncü mad
denin ikinci fıkrasının son hükmüne dayanarak, iflas 
noktasına gelmiş bir bankaya, diğer bankaları ortak 
olmaya zorlamaya yasal yetkisi yoktur. Böyle bir 
noktaya gelmiş bir bankaya diğer bankaların, kamu 
bankalarının hangi koşullarda malî destek verebilece
ği., Bankalar Kanununun 64 üncü maddesinin üçüncü 
fıkrasıyla düzenlenmiştir. Bunun dışındaki her des
tek, -Bu destek sorumluluğu ortaklaşa hale getirmek 
için bir kararnameye dayansa bile- açıkça yasaya ay
kırıdır., 

'Sayın milletvekilleri, her türlü marifete yetkin gi-
>bi gözüken TÖBANK yöneticileri -Sayın Aşkın- ay
rıca sahte bilanço düzenlemekten de töhmet altında
dırlar. (SHP sıralarımdan «Bravo» sesleri, alkışlar) 
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,, TÖBANK'ın 198i6 bilançosunda yer alan ve söz
de dağıltumı yapılan 516 milyon Türle Lirası kâr, as-
lında büyük bir zararı örten saıhite bir kârdır. Bu 
sahtecilik şöyle düzenlenmiştir; TölBANK'ın ortaklık 
've iştirakleri ol'an Alylmar, Arldem, Ollgun Çelik ve 
Erdem ir hisise seneitleri TÖBAIMK'ın bir başka kuru
luşu olan YASATAŞ'a 5 yıl ödemesiz, bir kuruş piaıra 
almadan 5 yıl ödemesiz, 17 yıl vade ile 64 milyar 
Tiirik Lirasına satılmıştır. Böylece, TÖBANK, varo
lan 63,9 milyar liralık zararını sözde kapanmış ve 
siözde 56 milyon Türk Lirası karta geçmiştir. Üstelik 
Ibü bilanço, bu salhte ve- aldatıcı haliyle TÖBAINK'ın 
yeni yönetimi tarafından da ilan edilmüişitir. Diğer bir 
deyişle, yeni yönetim de bu salhltecill'iğe göz yummuş
tur, bunu anlamak olanaklı değildir. 

Sayın ımillietövek'Mileri, tüm . buraya kadar anlatı
lanlar .alkla iki olasılığı getirimektödir. Birinci olası
lık şudur, Slayın Bözer ve Sayın Mimarioğlu'nun da 
etikileri'yle, Sait Kemal Mfimaroğlu'nun şalhisî mal 
varlığı yasalara aykırı bir biçimde korunmuş ve Sa
yın Miimaroğlu ve arkadaşları bilinçli olarak cezaî 
ısioruimkıliüktan kurtarılmıştır. Birinci olasılık budur. 

İkime! olasılık da ilginçtir. Bu da şudur : İlgili ba
lkan gerekli önlemleri almakta gecikmiş ve öyle bir 
noktaya varıl'mışltır ki ya hükümet bir bankanın bü
yük gümibürtülü iflasını ve bunun yıllar boyu geti
receği sancıları sineye çekmeye razı olacaktır ya da 
büyük usta Sait Kemal Mimaroğlu'nun öne sürdüğü 
koşulları gönülsüz de olsa kabul edecektir. Durum 
buldur, bundan İbarettir. Karar, yüce Meclisin ve 
sorumluluklarına duyduğum güveni tazelemek iste
diğim değerli ANAP çağunluğunundur. 

ISayın milletvekilleri, sözlerimi şöyle bağlamak is
tiyorum : Bir iktidar partisi Meclis grubunun temel 
siyasal işlevi, kendi hükümetine, siyasal tercihlerinde 
ve programının uygulanimasıinda destek vermektir. 
Bu onun hakiki ve görevidir. Ancak, bir iktidar par
tisi grubunun, ne pahasına olunsa olsun, ülkedeki yol
suzlukları örtbas etmek ve hiçbir araştırma ve soruş-
tiuırımaya geçit Vermemek gibi bir görevi yoktur. Böy
le bir görevi bir siyasal parti grubuna yüklemek ve 
bunu parti disiplininin bir gereği saymak, milletvekil
liğinin kutsal bağımsızlık hakkıyla gerçekten bağdaş
maz. Yolsuzluk, usulsüzlük ve rüşvet kuşkularının 
dağıtılması ve bunların önlenmesi konusunda parti 
ayırımı, parti fadu olmamalıdır. Her milletvekili ar-
kadaşüm önüne getirilen olayı dinlemeli, değerlendir
meli ve yalnız vicdanıyla hareket etmelidir. 

Böyle yapılacağı inancı içinde, yüce Meclisi say
gılarımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Güırkan. 
ISayın milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 

üzerindeki öngörüşlmeier tamamlanmıştır. 
İŞ imdi önergeyi oylarınıızla sunacağım. 
Meclis araştırması... 
IDEVIJET BAKANI ALt BOZER (Ankara) — Sa

yın Başkan. 
İBAŞKAN — Efendim Sayın Bozer. 
DEVLET BAKANI ALI BOZER (Ankara) — 

Açıklama yapmak istiyorum efendim. 
İBAŞKAN — Açıklama yapmak işitiyorsunuz. 

Hangi konudaydı Sayın Bakan (SHP sıralarından 
gürültüler) 

M. TURAN BAYEZfT (Kahramanmaraş) — 
Açıklamaları oylamaya etki yapar, oylamadan son
ra konuşsun Sayın Başkan. 

İSALIM EREIL (Konya) — Oylamadan sonra söz 
verin Sayın Başkan. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Oylamadan son
ra söz veriniz Sayın Başkan. 

İBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
Sayın Bakan, daha önce söz istemiş miydiniz, ben 

imi 'göreımıeimişitim. 
IDEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 

Söz istemiştim, siz göremediniz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Bakan bura'dâlardı, söz iste

miştiniz ve ben görememiştim? 
DEVLET BAKANI ALI BOZER (Ankara) — 

Sataşmadan söz is|temiştim. 

İBAŞKAN — Değil Sayın Bakan, ben, «'öngörüş-
ımıeler üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır» de
memden önce söz istemiş miydiniz? 

DEVLET BAKANI ALI BOZER (Ankara) — 
İstemiştim Sayın Başkan. (SHP sıralarından «Hayır, 
hayır» sesleri) 

İBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lüjtfen... 
Sayın Bakan, söz istemiş miydiniz? 
DEVLET BAKANI ALt BOZER (Ankara) — 

Saz istedim, göremediniz Sayın Başkan. 
İBAŞKAN — Söz istemiştiniz, görememiştim. 

(SHP sıralarından «Hayır Sayın Başkan» sesleri) 
Sayın milletvekiılleri, henüz aylamaya geçmıemiiş-

tik, görüşmeler üzerindeki... 
VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Efendim, araş

tırma yapılsın, temize çıksın. 
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SALİM EREL (Konya) — Oylamaya geçtiniz Sa
yın Başkan. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, önemli olan, 
sayın milletvekillerinin buraida açıklama yapabilme
leridir; yapamamaları değil. İçtüzük imlkân verdikçe, 
Başkanhk, tatodirflerini, açıklama yapabilme biçiminde 
kullanmalıdır; Başkanlığimızca böyle anlaşılmıştır. 
Eğer oylamaya geçmiş olsa idim söz vermemem 
mümkündü, ancak Sayın Bakan arkada oturuyorlar
dı ve kendilerini görmülşltülm; benden söz istemişler 
ve kendilerini görememişim. 

Bu neidenle, hangi konuda söz istiyorsunuz Sayın 
Bakan? 

(DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 
Sataşma konusunda söz işitiyorum. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Olm'az Sayın Baş
kan, söz veremezisiniz. 

VEOÜHft ATAKLI (Şanlıurfa) — Araştırmada 
yapsın efendim açıklamasını. 

AMMAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, son 
söz milletvekilinıindir. 

ISALÜM EROL (Konya) — Söz veremezsiniz Sa
yın Başkan. 

(M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkanım, müsaade ederseniz, şuradan bir açık
lama yapmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, bunların bir prosedürü vardır. Kimler 
(konuşacakltır ve süreleri bile tahdit edilmiştir. Bun
lar bittikten sonra, oylama yapılırken, Sayın Bakan 
açıklama yapar, sayın miUeıtvekili açıklama yapar; 
ama önce Sayın Balkana veya herhangi bir kişiye söz 
hakkı vermeniz hu prosedürü bozmanız demektir. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, beyanlarınız anlaşıl
mıştır. 

Sataşmadan söz isteyen sayın milletMekillerine... 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Oylamadan son

ra söz veriniz Sayın Başkan. 

iBAŞKAN — Sayın milletvekilleri lütfen... Sayın 
Başkanın, Sayın Başkanlığın konuşmasına müsaade 
ekmiyorsunuz, lütfen... 

ıMÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Başkanlık, Baş
kanlık yapmıyor Sayın Balkan. 

IBAŞKAN — Sayın Sevinç, Başkanlığa hitap eder
ken dıaha dikkatli olmanızı istiyorum. (ANAP sara
larından «At dışarı Sayın Başkan» sesleri) Başkan
lığa hiap ediyorsunuz... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Yapmuyorsu-
nuz; doğru dürüst Başkanlık yapsın. 

BAŞKAN — Başkanlık görevini yapıyor. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Doğru dürüst 
yapmiak lazım. 

'BAŞKAN — Sayın Sevinç, Başkanlık görevini ya
pıyor. Başkanlıktan söz almadan konuşmayınız, Baş
kanlığa hitap ederken daha dikkatli olunoz; Başkan
lığınız yüce Meclisi temsil etmektedir. (SHP sırala
rı nidan gürültüler) 

Sayın Bayezit, görüşleriniz anlaşılmıştır. Ancak, 
ısizin de malumlarınız olduğu gilhi, İçtüzüğün 70 inci 
ımladldesinde, söz istemiinde ne zaman söz verileceği
nin takdiri Başkanlığa aittir. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ama bu madde sizi bağlıyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Madde, ongörüşmenin nasıl yapı
lacağını (göstermiştir. Ancaik sataşmayla ilgili husus, 
daha Öndeki uygulamalarda olduğu gilbi, bütün mad
delerin üzerindedir, önündedir ve Başkanlıkça yeri ve 
zamanını takdir etmıeye engel bir hüküm yoktur. Bu 
ımadıdede de bir hüküm yoktur. (SHP sıralarından 
'gürültüler) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
'Burada takdir yetkiniz yok efendim. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Sataşma yok 
efendim. 

BAŞKAN — Böyle anlaşılmaktadır. (SHP sıra
larından ıgürüMiler) 

©uyunun Sayın Fırat. 
AYHAN FIRAT (Malatya) — Sayın Başkan, 

itiaflbikatınız yanlıştır, Eğer ismi geçen kişi burada 
olmasaydı, herhangi bir bakana söz verecek miydi
niz? Vermeyecekitiniz. Son söz milletvekilinin değil 
milidir? (SHP ve ANAP sıralarından gürültüler) 

(BAŞKAN — Sayın Fırat; daha önceki uygulama 
da böyle, uygu'lamıada bir yanlışlık yoktur. 

Sayın Bakan, hangi konuda sataşma olduğunu be
lirtir misiniz, madde 70'e göre? 

DEVLET İBAKANI ALİ ıBOZER (Ankara) — 
Sayın Başkan, TÖÎHAINK'la bazı ilişkiler içinde oldu
ğum konusunda... 

BAŞKAN — Evet; tarafımdan da saptanan husus 
vardır; TÖBANK'la olan ilişkilerinizde size, sataş
ma var diyorsunuz. 

Buyurun Sayın Bakan. 
Size yalnız bu konuda söz veriyorum. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Ankara) — 

Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım; zannediyorum 
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ki bu araştırma önergesi, bana bir açıklama fırsatı 
vermiş olması itibariyle, şahsî teşekkürlerimle karşı
lanması gerekir. Olduğu gibi, olayları sizlere arz et
meyi, sizlere duyduğum saygının bir ifadesi olarak te
lakki ediyorum. (ANAP sıralarından alkışlar) 

Hayatı boyunca dürüstlük kurallarını hiçbir şeye 
feda etmemiş bir insan için, bu gibi suçlamaların 
ciddî surette üzüntü vesilesi teşkil edeceğini takdir 
edersiniz. Bu itibarla, bu havayı gerçek merkezine 
oturtmak maksadıyla, bu açıklamayı yapma zaruretini 
duydum. 

Değerli arkadaşlarım, gerçekten, 1981 yılında TÖ-
BANK Yönetim Kurulu üyesii olarak, zannediyorum 
10 ay 19 gün görev yaptım; bu ilişkiden hareket ede
rek bazı sionuçlara varabilirsiniz. Bu 10 ay 19 günlük 
sürenin hitamında, ilgili banka ile ilişkimi kestim. 

ALİ İHSAN ELGİN (tçel) — Hep öyle oluyor 
zaten; götürüyorsunuz, ondan sonra ilişkiyi kesiyor
sunuz. (ANAP sıralarından «(Saçmalama da dinle» 
sesleri) 

©AŞKIAN — Evet Sayın Bakan... 

(BAŞKAN — Saıyıın Sevinç, talkip ediliyor. 
(SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Sayın 

Baklan hayat hikâyesini arniKatıyor. 
DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — 

Efiandim, haıyaıt hikâyesi değiMir; konuyla ilgilidir. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sataşmayla ilgi-

!ü «değil. Sayın Baklam. 
AYHAN FIRAT (MaTatöya) — Süresi ne kadar 

Sayın Başkan? 

DEVLET BAKANI ALI BOZER (Devamla) — 
Pek'i, siz böyte telakki ediyorsunuz. Mülsiaade buyu
run, zamıaimmı ben kendi tialkidMlrme göre ve usulüne 
uygun öllaıralk kullanayım. 

BAŞKAN — Baışfoaınlılkça takip ediliyor. 
Oiltfflen, sıaym mi!5e*viekilleri... 
(Buyurun Sayın Baöcian. 
(SALİM ERIBL (Konya) — ANAP'ı da TÖBAıNK' 

a çevireceksiniz. 

DEVLET BAKANI ALI BOZER (Devamla) — 
Bu sözleri Söyleyen arkadaşlarımın da fouina inandık
larını ışanımiyonum. 

YHJMAZ DEMİR (Bfecik) — İnanıyoruz. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — 
ANAP'a girtarlkien, kiefsimKilkle -(bunu tekrar çok açık 
ve seçik ifa)die efdiiytolruim- blölylle bir ktamu veya ben-
2leri ibir kionu dile götirilmiemilşitir. Bu iltihak hasbî
dir. TÖBANKIa iligil'i operasyonlar, bürokrasi dü
zeyinde yüWültiülürklen -ıbü sözleri sıöyteyen bir arkada
şım bunun aksini söylense, bürokrasiden, mahcup 
oluır-- hiçbir sıaffalajsııınia ne kaıtılHmışıımdır, ne hiçbir kim
seye, sıiyaisiî kişiliğe sahip kümlsfefcr düzeyinde ve bü-
rdkratJlıar düzeyinde en ufaik bir telkinde! bulunmuş 
değilim. 

Mieseîıe Baklanlar Kurulun» gelmiştir. Bakanlar 
'Kurulunda ısiöyledliğimi de buradla huzurlarınızda 
lajçıikllayacağım. Kendilerine, değerli bakan airkadaş-
Haınıima bu Miskimi1 olduğu gibi ifade ettim. Büfân ba
klan arkaıdiaışlarıim buradadır; hilafı hakikat bir şey 
ısöylensem, kendileri huzurundial küçük düşerim. Bu 
(konuda mültalaa dlajhi slöylemek istemediğimi dile ge-
tirdılnu ve hiçbir şekiJdte müdalhialem olmadı. «Sizin 
atoaağımız karama gjöne iimzaımt kullanırım» dedim ve 
imzamın kuManılmaisının esas (aelbebini idle, (bunu da 
vıurigulaıdım; «Billiılkişi raporlarının tespit ettiği isıti-
Iklameiljlie oöaüaktır. Bunun dışında herhangi bir teklife 
İde asîia kaltıllmam» dedim. 

Bu itibarla, bu açıklam'aiyı yapmayı bir görev sa-
yjyioruım. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — 
Gerçekten, bundan sonra bu bankanın ekalliyette 
-dikkatinizi çekerim- ve ekseriyette bulunduğu yöne
tim kurullarında da görev yaptım; ancak, bankada, 
bu arz ettiğim sürelerin dışında hiçbir surette görev 
almadım ve kesinlikle danışmanlık görevi de yapma-
Idim. Bunun, evvela bu şekilde açıklıkla bilinmesini 
istiyorum. Kaldı ki, bu banka ile bundan bir süre 
önce de, hiçbir ilişkim kalmamıştır; iştirakleriyle de 
kalmamıştır. 

Şimdi, bu olayları... 
CEMAL ÖZDEMİR (Tokat) — Hangi tarihe ka

dar? 
DEVLET BAKANI ALI BOZER (Devamla) — 

'Miisiaıaıde buyurun, blen de açıklatma imkânına sahip 
olaiyım. 

(Bu ilişkileri, bugünkü sriyaısi statümle bağdaşltır-
ımak suretiyle bir sonuca varmak: işitiyorsanız, bu ısiz-
'1lerin şahislî taflcldii'riıdür; a|ma ben vicdanen rahafam. Şu
nun için ııalhatıim.. 

YILMAZ DEMİR (Bitecifc) — Çok aldığın için 
mi? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Baışkkn, 
ısaJİaşimaya oejvfap Verim'ösi lazım. 

BAŞKAN — Sayım milletvekilleri, lütfen... 
(MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sataşma nere

de oldu da, sıaitaşmaya cevap veriyor? Salaşıma yok
ken... 
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!M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayım Baklan, Baklanlar Kuruılu karar aldı mı efen
dim? 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — 
BakanÜar Kurulu kararı alınıp atamadığı-konusunda; 
blalkıınız, iham bana diyonısunuz ki, sataşmanın çerçe
vesinde kaimiz, hem de sataşma çerçevesini aşmak 
için bana soru tevcih ediyorsunuz; o sorunun muha
tapları ben değilim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Onu ben demedim. 

DEVLET BAKANI ALÎ BOZER (Devamla) — 
Binaenaleyh, aiızdtan işitir halmıım şjudur; sıizler ne kadar 
haysiyetleriniz üzerinde hassa9Sianız, babalarının hay
siyetine de aynı saygıyı gösterin. (ANAP sıraların
dan, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ban, şahısınıza bir şey demedim. 

DEVLET BAKANI ALİ BOZER (Devamla) — 
Benlim anllayışııma göre, insan halklarının temeli de 
buldur. 

Bir soru kial'mıştır, zannediyorum tam dinteyeme-
diğtaı için sö'ylemedâm; bir bilirkişi raporundan bah
setmişlerdir. Doğrudur; senelerce evvel verilmiş bir 
Ibilirkiş'i naporuıdur. Mahkemeleri bilen, hukuku bilen 
ibütün armadalarım bilirler, bilirkişi raporlarına iti-
ulaz edilir ve yeni bir bilirkişiyle gider. Bu biîlirkişi ra
poru ne yeni b?r bilirkişiye girmiştir, ne davacı ta
rafından da itiraz 'konusu ölmuştlur. Mahkeme, (kara
rını vermiştir, hüküm kes ini esmiştir. Burada güna
hım nerede anlamıyorum? 

Bu hususları açılklılkla sizlere arz ettim. Değerlen
dirme, takdir sizlerindir. 

IBir şeye inanmamızı işitiyorum; o da sizin takdiri
nize tevcih edilecek bir keyfiyettir. Benim siyasî ki
şiliğimi!© bugün yer alldığıım ANAP'la bu iş arasın
da ne ben bir ilişki kurdum, ne bana teklif vaki ol
du, ne de bir alakam olmuştur. 

ISaytgıliaırıımı sunanım. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

iSayım milletvekilleri, Meclis araştırması önergesi 
üzerindeki öngörüışmeter tamamlanmuşıhr. 

iMecl'iıs araştırması önergesini oylarınıza sunuyo
rum : Meclis • araştırması, 'açılmasını, kabul edenler... 
Kaibul etmeyenler... Meclis araştırması açılmasa öner
gesi 'kabul edilmemiştir. 

2. — Konya Milletvekili Sabri Irmak ve 10 ar
kadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî 
faaliyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/49) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, 2 nci sıradaki, 
IKonya Milletvekili Sayın Sabri Irmak ve 10 arkada-
•sının, cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî faa
liyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbirleri 
tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
araştırması açılmasına ilişkin önergesi üzerinde ön-
•görüişmeye başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum. : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasamızın 98 inci ve Millet Meclisi İçtüzüğü

nün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince, son yıl
larda hızlı bir tırmanma gösteren iç ve dış irtica faa
liyetlerine ilişkin bir Meclis araştırmasının açılmasını 
arz ederiz. 

Salbri Irmak (Konya) 
ve arkadaşları 

GEREKÇE: 
Son yıllarda, devletin kontrolü dışında, çok sa

yıda Kuran kursları açıldığı, pansiyon adı altında, 
çocuk ve gençlere şeriatçı eğitim veren müesseseler 
oluşturulduğu haberleri hemen hemen günaşırı basın
da yayınlanmaktadır. Bunların birçoğunun nerelerde 
bulunduğu, ne tip faaliyetler gösterdikleri bilinme
sine karışın, hükümet ve ilgililerin ne yaptıkları maa
lesef (bilinmemektedir. 

Son günlerde, özellikle 1980'den sonra çok hızlan
dığı Mgörülen yurt dışı irtica faaliyetlerinin, cumhuri
yetimizi tehdit edici boyutlara vardığı görülmektedir. 
Başta F. Almanya olmak üzere, çeşitli Avrupa ülke
lerinde örgütlenmiş şeriat devleti Özlemcilerinin lâik 
Cumhuriyetimizi yıkma faaliyetleri açık ve seçik şe
kilde ve gittikçe şiddetlenerek sürdürülmektedir. Tür
kiye'ye, binlerce, onfeinlerce kitap, broşür, kaset ye 
filmler gönderilmekte, lâik cumhuriyeti savunan kim
ler varsa, en başta devlet görevlileri olmak üzere 
hakaret, küfür edilmekte, tehditler savrulmaktadır. 

ISon günlerde, bir basın organında verilen haber 
ise, olayların ne korkunç boyutlarda olduğunun çok 
acı ve acilen incelenmesi gereken bir noktada oldu
ğunun reddedilmez bir kanıtıdır: 

1. ıMüslüman ülkelerde şeriat düzeni kurulma
sına çalışmak, 
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2. Şeriatı savunan yayın organlarına her türlü 
desteği vermek, 

3. Hacca gidenler arasından islâm misyonerleri 
yetiştirip, ülkelerine geri göndermek, 

İlkelerini savunan Suudî Arap kökenli ve destek
li Rabitat-ül Alemül İslam adlı şeriat örgütü, yurt
dışında göreyli imamlarımızın - ki hepsi devlet me
murudur - maaşlarını ödemiştir ve 'belki de Ibaşka 
ödemelerde yapmaktadır. 

Bu iddiaların TBMM'ce araştırılıp incelenmesi 
büyük önem taşımaktadır. Bununla ilgili .şu soruların 
ivedilikle cevaplandırılması büyük önem taşıyor. 

1. Rabıta adlı şeriatçı örgüt cumhuriyet devle
tinin 'yurt dışındaki imamlarını maaşa bağlamış mı
dır? 

2. Böyle Ibir şey varsa, hu 1982 - 1984 yılları ara
sında mı olmuştur? 

3. İmamlara her ay 1 100 dolar ödenmekte mi
dir? 

4. T. C. İmamlarını şeriatçı bir örgüt maaşa 
bağlamışsa, bu örgütle resmî Ibir mutabakat ıvar mı
dır? Varsa, bu mutabakatı T. C. adına hangi kuruluş 
yapmıştır? 

Bu soruların cevaplandırılması, sözkonusu Rabı
ta örgütünün, ülkemize yönelik çalışmalarının 
TBMM.'ee gün ışığına çıkarılması yaşamsal önemde
dir. 

Yine yaşamsal önemde olan, ülke bütünlüğünü 
tehdit eden güneydoğudaki terörist faaliyetler kadar, 
Türkiye Cumhuriyetinin temeline dinamit koymaya 
yönelik iç ve dış irtica odaklarının, ilişki ve faaliyet
lerinin ortaya çıkarılmasıdır. 

Maalesef, görülüyor ki, ne yurt içi ne de yurt 
dıışı irtica faaliyetleri, birbirilerinden kopuk, bireysel 
olaylar değildir. Tam aksine bir zincirin halkaları gi
bi birbirine ıbalğlı ve örgütlü bir faaliyet olduğu hak
kında ciddî kanıtlar vardır. Bu faaliyetler gerek yurt 
içinde gerekse yurt dışında, dinine bağlı insanların, 
dini vecibelerini yerine getirmesi gibi gerekçelere bağ-
lanamayacak ve bağlanmasını imkânsız kılacak, si
yasal faaliyetlerdir ve de amaçları, laik Türkiye Cum
huriyetini bir şeriat devletine dönüştürmektir. Ulusu
muzun ve devletimizin tek güvencesi olan TBMM'nin, 
bu konuyu tüm ayrıntılarına girerek incelemesi, ka
nımızca en önemli görevlerinden biri olmak lazım ge
lir. 

Yurt dışı irtica odaklarının ülkemize yönelik faa
liyetleri, içeride hangi örgüt ve kuruluşlarla ilişkide 
oldukları, birtakım devlet kurumları veya devlet gö

revlileriyle ilişkileri olup olmadığı, gerek yurt içinde, 
gerekse yurt dışında bu faaliyetlere karşı şimdiye ka
dar ne yapılıp, ne yapılmadığı, bundan sonra ne ya
pılması planlandığı hakkında TBMM'nin bilgi sahibi 
kılınması, konuların tüm açıklığı ile tartışılması, ülke
mizin geleceği açısından kaçınılmayacak, ertelene
meyecek bir görevdir. 

Bu sebeplerle, Anayasanın 98 inci, Millet Meclisi 
İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri gereğince 
Meclis araştırması açılmasını saygıyla arz ederiz. 

BAŞKAN, — Sayın Milletvekilleri, femir Millet
vekili Sayın Durcan Emirbayer Başkanlığımıza yap
tığı yazılı müracaatla, önergeye katıldığını belirtmiş
lerdir. 

Sayın milletvekilleri, (İçtüzüğümüze göre Meclis 
araştırması açılıp açılmaması hususunda, sırasıyla, 
hükümete, siyasî parti gruplarına ve önergedeki bi
rinci imza sahibine veya onun göstereceği bir diğer 
imza sahibine söz verilecektir. 

Konuşma süreleri, malumlarınız olduğu gibi, 
gruplar için 20'şer dakika, önergedeki imza sahibi 
için 10 dakikadır. 

ISayın milletvekilleri, söz alanları sırasıyla oku-
yoırum. 

Grupları adına söz alanlar: Sosyaldemokrat 
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Bahriye Üçok, Doğ
ru Yol Partisi Grubu adına Sayın Turgut Sera Tirali, 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Nuh Mehmet 
Kaşıkçı, -Demokratik Sol Parti Grubu adına Sayın 
Edip Özgenç. 

Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Gaziantep) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
Konya Milletvekili Sayın Saibri Irmak ve 10 millet
vekili tarafından verilen Meclis araştırması önergesi 
hakkında, hükümet adına konuşmama başlamadan 
önce hepinizi saygıyla selamluyorum. 

iSöz konusu araştırma önergesinde, özetle, va
tandaşlarımızı hedef alan yurt içi ve yurt dışı irtica 
faaliyetlerinin arttığından bahisle, son günlerde adı 
geçen kısaca «Rabıta» olarak ifade edilen Dünya 
İslam Âli'mi Birliğinin yurt dıışında görevli bazı din 
görevlilerine maaş vermesi konusunda, Meclis araş
tırması açılması istenmektedir. 

iSayın milletvekilleri, konuttun analizine kısaca 
geçmeden önce, sözlerimin başında şu müşahedemi 
bilhassa belirtmek isterim: Başta önerge-sahibi sayın 
milletvekillerinin büyük bir kısmı olmak üzere, ilgili 
Meclis grubu ve sayın muhalefet mensupları, her ne-
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dense bundan biray kadar önce Türk kamuoyunu iş- | 
gal eden bu meşhur «Rabıta» konusundan herhalde. I 
bıkmış olacaklar ki, ,şu anda konuşmamızı teşrif et- I 
miş bulunmuyorlar. I 

İM. TURAN BAVEZtT (Kahramanmaraş) — 
Dinliyoruz Sayın Bakan, dinliyoruz. I 

fDEVUET BAKANI HASAN OELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Şunu da hemen arz edeyim: Gene bir I 
gazetenin, gazetecilik tekniği bakımından gerçekten I 
başarıyla takdim ettiği, Ibu ilgi çekici bulunan konu- I 
yu basın da aynı alakayla takip etmiyor. Sözlerimin I 
başında, bununla şuna girmek istiyorum; Türkiye' I 
nin 20 nci asrın eşiğinde birçok meselesi varken; I 
modernleşme, ilerleme, gelişme yolunda, son derece I 
hızla kalkınmamız gereken bir ülke olmamıza rağ- I 
men, kamuoyu aylardır, radyasyonla, Rabıta'yla tür- I 
banla meşgul edilmeye çalışılmaktadır. >Bizim kamu- I 
oyumuz, (bizim halkımız, (bizim milletimiz buna reva I 
değildir. Eğer, muhalefete mensup son derece kıymet- I 
11 arkadaşlarımız, konu kıtlığı çekiyorlarsa, - sataşma I 
kabul etmesinler - yarın bakanlığı teşrif etsinler, ken- I 
dilerine konu verelim ef endim. I 

Sayın milletvekilleri, laiklik ve irtica tartışması, I 
özellikle 1986 Haziranından beri gündemdedir. Da- I 
ha önce de zaman zaman gündeme ıgeldiği olmuştur. I 

İlgili kamu kuruluşlarının iştirakiyle teşekkül I 
eden komisyonun raporu, Millî Güvenlik Kurulunun I 
27 Aralık 1986 tarihli toplantısında görüşülmüş ve I 
buna uygun görülen tedbirlerin uygulanmasına baş- I 
lanmıştır. Halen, bu tedbirleri, hükümet olarak ve I 
devletin diğer ilgili kuruluşları olarak dikkatle takip I 
ediyoruz. I 

Buna rağmen, irtica konusu iki defa Türkiye Bü- I 
yük İMİ İlet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmüştür; I 
birincisi, 20 Ocak 1987 günü verilen Meclis araştır- I 
ması önergesi üzerindeki öngörüşme, ikincisi ise, 18 I 
Mart 1987 günü, grubumuz tarafımdan verilen ge- I 
nel görüşme önergesinin kabulü üzerine yapılan giz- I 
li celsedeki .müzakerelerdir. I 

Anayasa ve kanunlarımızda, laiklik konusunda I 
şu ikili dengeye daima dikkat edilmiştir: Bir, Türkiye I 
Cumhuriyetinin temel esas niteliklerinden birisi olan I 
laikliğin devam ettirilmesi ve korunması; iki, kişile- I 
rin din ve vicdan hürriyetlerinin temel hak ve hür- I 
diyetlerden olduğu, Anayasa ve kanunların teminatı I 
altında bulunduğu ve korunduğu keyfiyetidir. I 

IBu kürsüden şu hususları da dile getirmiştik: ir- I 
tica konusunda üzerinde titizlikle durulası gerekli hu- I 
sus, günümüzdeki irtica kaynağının, dinî vazifesini | 
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yerine getiren vatandaşların inanç ve ibadetlerinde 
değil; dini, şahsî menfaatlarına alet ederek toplumu 
yönlendiren kimselerin faaliyetlerinde aranması ge
rektiğidir. 

İrtica konusunda alınan tedbirlerin dindar halk 
kitlelerine menfi şekilde tesir etmemesine, devletin 
laikliğinin dine karşı olmadığı fikrinin açık bir şe
kilde ortaya konularak, devlete ve rejime küskün bir 
kitle meydana getirilmemesine itina edilmelidir. 

Son zamanlarda bazı yayınlarla irtica konusu iş
lenirken, özellikle devletin gözetim ve denetimi altın
da yapılan faaliyetlerin ele alınıp, bunların istismar 
edilmesi, aslında devlet ile vatandaş arasındaki bağın 
zayıf laması ve devlete küskünlerin çoğalmasına yö
nelik bir faaliyet olarak görülmektedir. 

İrtica konusunu devamlı olarak gündeme getiren 
bazı çevreler, her dinî hareketi irtica olarak vasıflan
dırmakta ve devlet imkânlarıyla bu faaliyetlerin des
teklendiğini iddia ederek, laikliğin elden gittiği pnog-
pagandasını işlemektedirler. 

Bütün bu tespitler, devletin tarafsız istihbarat ve 
güvenlik kuruluşlarının tespitleridir. 

Muhterem milletvekilleri, ayrıca şunları da söyle
miştik: 'Ülkemiz ne zaman iç huzura kavuşsa, ne za« 
man ekonomik gelişme hızlansa, içte ve dışta irtica 
olayı günün konusu olarak ortaya çıkarıl maktadır. 
İnsan haklarına saygılı ve demokratik rejimle idare 
edilen memleketlerde en önemli prensiplerden birisi 
de laikliktir. Laiklik, devlet idaresinin teokratik kai
delerle yürütülmemesi demektir. Buna mukabil, 
devletin de fertlerin dinî inanç ve kanaatlerine say
gılı olması, bunları baskı altına almaması, devletçe 
fertlere tam bir din ve vicdan hürriyeti tarujjmış 
olması gerekir. 

Her zaman ifade ettik; hükümetimiz, Anayasada 
ifade edildiği gibi, insan haklarına saygılı, Atatürk 
milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik ve sosyal bir 
hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini, bu nite
likleriyle benimsemiş, geliştirmeyi ve yüceltmeyi ken
disine esas hedef ittihaz etmiştir. Laikiz, laiklikten 
yanayız. Laik devlet anlayışından asla taviz verme
yiz. Bundan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Ancak, 
laikliği, manevî değerlerin korunmasında vicdan, dinî 
inanç ve ibadet hürriyetinin uygulanmasında ve dinî 
kültürün geliştirilmesinde kısıtlayıcı unsur olarak an
lamıyoruz. Nitekim, Anayasamızda da bu şekilde dü
zenleme olmuştur' ve hükümet programımızda da 
aynen ifade edilmiştir. 

İrtica ile dinî inançları iyi ayırt etmek lazımdır. 
Lâikliğin, dinsizlik olarak gösterilmesi, irticaî hare-
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ketlerin ilk ıbasamağı ve en önemli dayanağıdır. Eğer, 
laiklik ile din düşmanlığı arasındaki sınırı iyi koy
mazsak, ancak irticaî unsurların emellerine alet olu
ruz. 

iBir defa daha tekrarlayayım: Türk devleti, laik 
bir devlettir; fakat Türk Milleti, Türk Halkı büyük 
çoğunluğu ile Müslümandır. İrticaa karşı olduğumu
zu her zaman söyledik; ancak, «Bu memlekette irti
ca maskesi ile inananların vicdanlarına da gölge dü
şürmeyiz» dedik. «İrtica bahanesi ile Müslüman -
Türk halkının inanışları üzerine ambargo koydur
mayız» dedik. Bunun kimseye faydası yoktur. Bunu, 
•siyasî platrofmda malzeme olarak kullananlar, 
seçimlerde sandıklar acıkınca en büyük şamarı halk
tan yiyeceklerdir. <]ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, artık- bu konu bıktırdı. -Bir 
defa, düşününüz ki, Türkiye'de Cumhurbaşkanına 
bile irtica savunucusu ithamı yapılaibildiğ'ne göre, ir
tica tartışmalarının ciddiyetini varın siz hesap edin. 
İrtica konusunda yurdumuz bugün dostu olmayan 
dış mihraklar tarafından yönlendirilen bir psikolojik 
harekâtın tesir sahası içerisindedir. Bu psikolojik ha
rekât taktiklerine karşı devletçe gerekli tedbirleri al
mak mecburiyetindeyiz. Laikliği sadece muayyen par
tiler savunur, diğer partiler ise, irticaa taviz verir, 
şeklindeki bir anlayıştan süratle kurtulmak zorun
dayız. Aksi takdirde, devletin temel nizamını biz
zat biz tehlikeye sokmuş oluruz. 

Muhterem milletvekilleri, önergede ileri sürülen 
ikinci husus; esasında gazetelerden adapte edilen Ra
bıta konusu hakkında da birkaç şey söylemek istiyo
rum^ 1976 ilâ 1985 yılları arasında yurt dışına gön
derilen din görevlilerini - konuşmama başlamadan 
önce şöyle bir tetkik ettim. Çeşitli kuruluşlar finan
se etmjş; Bir tanesini Dışişleri Bakanlığı Tokyo Ca
miine imam gönderirken finanse etmiş; diğerlerini 
finlandiya İslam Cemaati; Avustralya İslam Mec
lisleri Federasyonu; Dünya İslam Birliği; Belçika 
Rakamları, çeşitli mahallî idareler ve Belçika hükü
meti; Kıbrıs Türk Federe Devleti ve buna benzer 
diğer bazı kuruluşlar finanse etmişler ve bu on sene 
içinde, dışarıya din görevlisi olarak, din bilgisi öğret
menleri dahil, 167 kişi, din bilgisi öğretmenlerini, öğ
retmenler grubunda mütalaa edersek, sadece 148 ki
şi gönderilmiş. Bütün münakaşası edilen, yapılan bu 
148 kişi. . • • 

Sayın milletvekilleri, 1960'lı yıllardan sonra, özel
likle 1965'lerden itibaren, Türkiye'den, yurt dışına, 
bilhassa Almanya'ya, işçi akımının başladığını hepi-

J niz bilirsiniz. Maalesef, bu işçilerin gittikçe yoğunla-
I şacağı ve bugünkü vtandaş toplamı olarak 2,5 mil

yona yaklaşacağını zamanında, devlet olarak anlaya
madık. Hiçbir hükümeti itham etmek için söylemi
yorum; ancak şunu da hemen belirtmem gerekir ki, 
1970'li yıllardan itibaren Türkiye'nin dışarıdaki vatan-

I daşlarına, özellikle Avrupa'ya işçi olarak giden aile-
I ler'e, başta eğitim hizmeti olarak götürdüğü çeşitli 
I hizmetler »geri kalmıştır. Bu hizmetler içinde en fazla 
I dikkati çekeni de din hizmetleridir. 
I Yurt dışındaki işçilerimiz ve aileleri zaman zaman 
I cenazelerini kaldıracak kimseyi dahi bulamamışlar -
I dır, bunları hep biliyorsunuz ve bu konuda tam ma-
I nasıyla ittifak halinde olduğumuza eminim. Bu konu-
I da ilk uygulama, öğretmenler bakımından meydana 
I gelmiştir. 1971 yılında çıkarılan bir kararnameyle, 
I yurt dışına öğretmen gönderilmesi bir esasa bağlan-
I mıştır. Bu kararname çerçeves:nde, şu ana kadar 4 
I bin civarında öğretmen gönderilm''ştir. Bunun sade-
I ce bin civarındaki kısmı Türk hükümeti tarafından 
I finanse edilmiştir, 3 bin civarındaki kısmı yurt dışın-
I daki çeşitli dernekler, federasyonlar ve benzeri teşki-
I latlar tarafından finanse edilmiştir. 

I 1976'da, bu kararname tekrarlanmıştır; ancak 
I maalesef, son yıllara gelinceye kadar din görevlileri 
I konusunda bu şekilde geniş anlayışlı bir tutum gös-
I terilememiştir. (îlk uygulama 1976 yılında Finlandi-
I ya'nın isteği üzerinde, Finlandiya İslâm Birliği tara-
I fından parası karşılanmak üzere, finansmanı yapıl-
I mak üzere din görevlisi gönderilmesi şeklinde mey-
I dana gelmiştir; ancak bu konudaki en geniş uygula-
I ma 1979 Haziranında olmuş ve zamanın hükümeti 
I tarafından, dışarıya, parası Belçika hükümeti ve di-
j ğer ülkeler tarafından ve o ülkelerdeki islâm kültür 
I merkezleri tarafından karşılanmak üzere din görev-
I İlleri gönderilımeye başlanmıştır. Daha sonra, hepi-
I nizin bildiği gibi, uzun uzun izahat vermek istemiyo-
I rum - 1979 yılından sonraki dönemde, (17.8.1980 
I tarihinde) Belçika'ya ve Avustralya'ya gene din gö-
I revlisi gönderilmiştir. 

I Bu uygulama 12 Eylül dönemi sonrasında da de-
I vam etmiş - Uzun uzun, kararname numaraları ver-
I mek istemiyorum - ve hükümetimiz dönemine kadar 
I süregelmiştir. 
I Bir defa, hemen şunu ifade etmek isterim ki, bir 
I devletin, bir hükümetin, bir ülkenin kendi devlet me-
I murlarının maaşını kendisinin karşılaması elbette 
I esas prensiptir. Bunun dışındaki uygulamalar istisna-
| dır ve elbette üzücüdür. Gönül ister ki, bir ülke dev-
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let memurunu - izinli olsa dahi - gönderdiği zaman, I 
o devlet memurunun yaptığı hizmetlerin karşılığını I 
kemdi bütçesinden ödesin. Bu prensipte iştirak halin- I 
de olunmayacağını düşünmüyorum; ancak bazı za- I 
ruretleri de her zaman göz önüne almak gerekir. 

Türkiye'nin özellikle 70'li yılların sonlarında ve 
80'li yılların başlarında karşı karşıya kaldığı ekono
mik problemler, döviz durumu, ve bütçe durumu 
(hep;nizin malumudur. Bu imkânsızlıklar çerçevesinde 
ilk uygulamanın bu şekilde, evvela dışarıdaki çeşitli 
derneklerin finansmanıyla, daha sonra Diyanet İşle- I 
ri Başkanlığının geçici görevle, bin mark karşılığında 
din görevlisi göndermesiyle, daha sonra da diğer çe- I 
şİtlı mahallî idarelerin, hükümetlerin, milletlerarası I 
teşkilatların ödemesiyle durum devam etmiştir. 

Esasında bu konunun direkt olarak hükümetimi- I 
mizle fazla da bir ilgisi bulunmamaktadır. Eğer bir 
devletin devamlılığı anlayışına, bir devlet idaresinde
ki idrake sahip olmasak; günlük politikayla mesele- I 
leri geç'Ştirmek, en küçük hadiseden siyasî menfaat- I 
lar beklese idik, b'iz böyle konuşmazdık. Baştan iti
baren, çıkar, bu uygulama yanlış olmuştur; ama biz 
hükümet olarak bu uygulamayı devam ettirmedik; I 
biz yeni kararnameler çıkarmadık, aksine devletin I 
tam 'olarak karşıladığı yeni bir modele geçtik, tste- I 
nen model budur derdik ve bundan bir siyasî men- I 
faat çıkarmaya çalışırdık; ama bu yanlıştır. Çünkü, I 
yapılan iş yanlış değildir, sadece eksiktir. Esasında I 
yanlış olan, Rabıtadan, Dünya tslam Birliğinden, Bel- I 
çıka Hükümetinden ve diğer teşkilatlardan para ala- I 
rak din görevlisi göndermek değil, yanlış olan, di- I 
şandaki 2,5 milyon vatandaşı şimdiye kadar din hiz- I 
metlerinden mahrum bırakmaktır. Türk Devleti ola- I 
rak bu hizmetleri karşılayamadığımızı, yirmi senedir, I 
milyonlara Ibaliğ olan vatandaşımızı her türlü hiz- I 
metten mahrum bıraktığımızı bir tarafa bırakıp, her- I 
hangi bir şekilde çeşitli teşkilatların yardımıyla o 
zamanki hükümetlerin son derece iyi niyetle gayret I 
göstererek yaptığı işlemi tenkit etmek, son derece ko- I 
lay bir yaklaşım olmaktadır. I 

Biz, yepyeni bir partiyiz. Biz, herhangi bir parti- I 
nin devamı olmadığımızı defaatle söyledik. Bizim I 
için bu meseleden sıyrılmak, başta önerge sahibi ar- I 
kadaşlar olmak üzere, birçok muhalefet partisinin I 
içinden sıyrılmasından daha kolaydır; ama biz öyle I 
yapmıyoruz, 12 Eylül dönemi sonrası da dahil olmak I 
üzere, çeşitli hükümetlerin daha önce yaptığı bu uy- I 
gulamaları, bir devletin devamlılığı anlayışı içinde I 
müdafa ederek huzurunuzda bulunuyoruz. J 
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Muhterem arkadaşlar, eğer - Dünya tslam Birli
ği de dahil - Türk Devleti, Türk hükümeti dışındaki 
çeşitli teşkilatlar, federasyonlar, dernekler, bizden, bu 
yaptıkları yardım dışında taviz almış olsalardı, eğer 
Türk Devletinin laiklik prensibini zedeleyecek bir 
uygulamaya girmiş olsalardı; o takdirde, elbette bu 
müdafaayı yapamazdık. Ancak, böyle olmamış; uy
gulamayı tekrar kısaca arz etmek istiyorum . 

Rabıta konusundan başlayalım ve diğer dernekle
ri bir tarafa bırakalım; 1980 yılından itibaren ve daha 
sonra da devam ettiğini bildiğiniz şekilde, Kıbrıs'ta 
yapılan bir tslam kongresine giden zamanın devlet ba
kanı ve diyanet işleri başkanı, Dünya tslam Alemi 
Birliğini ziyaretleri sırasında, .birliğin genel sekreteri, 
Avrupa'nın çeşitli ülkelerindeki ve Avustralya'daki 
Müslüman Türklerin dinî hizmetlerini karşılamak 
üzere, Suudî Arabistan'dan ve diğer tslam Ülkele
rinden çeşitli d'n görevlilerinin, bu vatandaşların is
tifadesine sunulmak üzere gönderileceğini söyler 
(Tamamen bizim hükümetimizin dışında bir durum
dur). Bunun üzerine, ilgililer, böyle bir uygulamayı 
düşündüklerinden dolayı teşekkür ettikten sonra, bu
nun böyle yapılmamasını rica ederler ve «Bildiğiniz 
gibi, bizim devletimiz kiktir, bu din adamlarını bı
rakınız biz kendimiz seçelim, imtihandan geçirelim, 
vasıflarını tespit edelim ve Türk Devletinin prensip
lerine göre orada hizmetlerini yapsınlar, siz bunu hiç
bir şekilde tespit etmeyen» derler. Bunu ilgili teşkilat 
kabul eder ve sadece Diyanet tşleri Başkanlığının 
isimlerini tespit ettiği kimselere, üç ayda bir bin 
Amerikan Doları parayı, hesaplarına yatırmak üzere 
gönderir. Bu, herhangi bir anlaşma değ;ldir, bunun 
neticesinde de ilgili teşkilat herhangi bir taviz iste
mez ve bu kimselerle para ödeme dışında hiçbir mü
nasebete girmez. Nitekim, Dış:şleri Bakanlığının in
celenen dosyalarından da, bu kişilerin laiklik dışı, 
cumhuriyet prensipleri dışı herhangi bir davranışını 
tespit etmediğimizi söyleyebiliriz. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Bu, radyasyon gibidir, sonra çıkar Sayın Bakan. 

IDEVLET BAKANI HASAN CELÂL GÜZEL 
(Devamla) — Muhterem milteüvekilleri, daha sonra, 
- 1983 Aralık'ında biz hükümete geldik - 1984 Ocak 
ayından itibaren, yurt dışındaki işçi sorunlarıyla ilgi
li bir komite kuruldu. Bu komitede, dışarıdaki öğret
menlerin, din görevlilerinin ve diğer görevli devlet 
memurlarının durumları incelendi. Bu komite, güven
lik ve istihbarat görevinden çeşitli hizmetlere kadar 
her türlü problemle ilgiliydi. Bu komitenin ilk tespiti, 
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Türkiye'nin mevcut durumlar itibariyle artık kendi 
devlet memurunun - ücretsiz izinli de olsa - parasını 
karşılayabilecek bir duş ödemeler ve bütçe seviyesin
de olduğu idi. Bu tespiti yaptıktan sonra, mevcutla
rın bir dönem (altı ay kadar) uzatılması yapılmış, 
Dünya İslam Birliği Teşkilatına ve diğer ilgili ma
kamlara teşekkür edilerek, bundan sonra din adam
larımızın maaşını kendi bütçemizden karşılayacağı
mızı söylemişizdir. Nitekim, 1985 yılında çalışmalar 
sonuçlanmış ve 1 Temmjız 1985 tarihinden itibaren 
de, Dışişleri Bakanlığının, «Türk- Varlığını Koruma 
ve Tanıtma» kalemine 652 milyon Türk Lirası akta
rılarak, dışarıda 320 din adamı kadrosu ihdas edil
miştir. Bununla da iktifa edilmemiş; 1986 yılında ev
vela 100, sonra 75 kadro daha tahsis edilmiş, böylece 
şu anda 495 din adamı kadrosu tahsis edilmiş bulun
maktadır. 

Eğer, başlangıcından itibaren mukayese edersek, 
yani on senelik periyot içinde gönderilen 148 kişiye 
karşılık, bizim dönemimizde devamlı olarak 495 kad
ro 'tahsis edilmiştir. Halen 250 kadronun da tahsisi; 
çalışmaları yapılmaktadır. 

[Muhterem [milletvekilleri, biraz da bu Rabı-
tat-ül Âlem-il tslâmî adındaki, yani Dünya İslam 
Alemi Birliği diye tercüme edilen kuruluştan kısaca 
bahsetmek istiyorum: Yine huzurlarınıza çıkmadan 
önce, Dışişleri Bakanlığından resmen bu kuruluş hak
kındaki görüşlerini istedim, şu küçük raporu verdi
ler, sizlere kısaca okuyacağını: 

«Dünya İslâm Âlemi Birliği 1962 Mayıs ayında 
Mekke'de kurulmuştur. Başlıca amaçlarıı: îslam ülke
lerinin dünyaya anlatılması, İslama karşı tek taraflı 
görüşlere ve propagandaya karşı koymak, bütün dün
yadaki Müslümanların çıkarlarını korumaktır. Bu çer
çevede, birlik; Kur'an'ın çeşitli dillere tercümesi, 
okul ve cami inşası için çeşitli ülke ve kuruluşlara 
yardım yapılması», bazı ülkelere öğretmen ve vaiz 
gönderilmesi, konferans ve seminerler düzenlenme
si: islam ülkeleri yararına olan konularda uluslarara
sı girişimler yapılması gibi, muhtelif faaliyetlerde 
bulunmaktadır. Birlik, Amerika Birleşik Devletleri, 
İtalya, Belçika, Japonya, Federal Almanya, Kanada, 
İngiltere, Kore Cumhuriyeti, Endonezya, Malezya, 
(Pakiısitaın, Yugoslavya, Ürdün, Singapur gilbıi, çok sa
yıdaki ülkedeki İslam kuruluşlarına yardımda bulun
muş: Mısırın EFesef Üniversitesi ile de işbirliği ha
linde: Belçika, Japonya, Hindistan, Kenya, Tayvan 
gilbi ülkelere öğretmen ve vaiz göndermiştir. Birliğin 
faaliyetleri arasında; SeuFde bir oami ve İslam mer

kezi inşasına yardım, Kenya'da bir dispanser, bir 
okul ve ibir oami inşası: Yugoslavya, Japonya, Kore 
ve diğer bazı ülkeler öğrencilerine üniversite bursu 
verilmesi zikredilebilir. Birlik: Birleşmiş Milletler 
Teşkilatı, 'Isılaım Konf er anısı örgütü, Ekonomik ve Sos
yal Konsey ve .UNIOEF'de müşahit üyedir. Birlik, 
Suudî Arabistan Hükümetinin denetim ve teşviki al
tında faaliyet göstermektedir, masrafların, önemli bir 
bölümü ib-u ülke tarafından karşılanmaktadır. Birli
ğin amaçlarıyla, devletimizin laik karakteri bağdaş-
mamaikla birlikte, birliğin faaliyetlerinin önemli bir 
kısmını kapsayan ve bu maksatla sekreterya içinde 
ayrı. .bö'iülm k'urımuş olan Müslüman azınlıklar konu
su, ülkemizin çıkarlarına hizmet eder niteliktedir. 
Birlik, Bulgaristan'daki Müslüman Türklerin duru
mu, Batı Trakya'daki Türklere yapılan baskılar ko
nularında, ülkemiz tezlerini desteklemektedir. Ayrıca, 
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti konusunda da önem
li destekleri olmuş; nitekim, Sayın Cumhurbaşkanı 
tarafından da ifade edilmiştir. 

Birliğin Genel Sekreteri Abdullah Ömer Nassef, 
İslam Konferansının, Bulgaristan'daki Müslüman: 
Türk azınlığın durumunu incelemek amacıyla teşkil 
ettiği temas grubunun üç üyesinden biridir. Rabıta 
Genel Sekreteri Abdullah Ömer Nassef, beraberinde 
bir heyetle birlikte, 1984 Nisanında, Diyanet İşleri 
Başkanının davetlisi olarak, Türkiye'yi ziyaret etmiş
tir. 

Şimdi, şunu hemen arz edelim. Dünya İslam 
Âlemi Birliği, elbette Türk Devletinin bütün temel 

prensiplerine tam manasıyla intibak içinde olan bir 
birlik değildir; bir Istamî teşkilattır. Benzeri, bütün 
diğer dinlerde ve laik olmayan sistemlerde .görülen 
bir teşkilattır. Bizim bu teşkilatla karşılıklı yardımlaş
ma içinde olmamız, hiçbir şekilde bu teşkilatın bütün 
prensiplerini kabul etmemiz veya savunmamız ma
nasına da gelmez. Nitekim, daha evvel hükümet adı
na açıklamada bulunduğum zaman da ifade etmiş
tim. Biz, laik bir devletiz; ancak, laik olmayan teşki
latlarla, devletlerle, kuruluşlarla da münasebette bu
lunabiliriz. Nitekim, bizim, içinde bulunmadığımız, 
temel prens iplerini ve ilkeller ini1 kabul ©itmediğimiz 
çeşitli bloklarla, çeşitti devletlerle, ülkelerle de mü
nasebetlerimiz vardır. Aynı şekilde, çok çeşitli din içi 
ve dışı dernekle de temasımız olmaktadır. Nitekim, 
uzağa gitmeye lüzum yok; Dünya Kiliseler Birliğinin 
dahi, bu çeşit yardımları söz konusu olmuştur. Sa
yın Cumhurbaşkanımız da bahsettiler; dışarıya giden 
elemanlardan bir tanesi, bizzat Vatikan tarafından 
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finanse edilmiştir. Bunun, hiçbir şekilde, Vatikan'ın 
temel ilkelerine alet olma şeklinde ele alınabileceğini 
düşüneceğinizi zannetmiyorum. 

'Sayın milletvekilleri, bütün bunların sonucunda, 
sözümü bitirirken şu hususu bilhassa vurgulamak is--
tiyorum: Onlbeş, yirmi gün sonra buna benzer baş
ka bir förnerge dalha geliyor. Biz bu önergelerden şi
kâyetçi değiliz, o zaman da, çıkarız, bize verilen süre 
içinde yurt dışındaki işçilerimiz konusunda bu mese
lenin dışında yapılan faaliyetleri anlatırız; ancak şu
nu insaflarımıza sunmak istiyorum: Bu ülkede çeşitli 
dönemlerde hükümet etmiş olan birinci dereceli yet
kililer bu konuda igörüşlerini belirtmişlerdir; ülkenin 
Cumhurbaşkanı görüşünü belirtmiştir, Amamuihale-
fet Lideri çeşitli şekillerde görüşlerimi belirtmiştir, bü
tün parti grupları çeş:tli şekillerde görüşlerini belirt
mişlerdir; hükümet adına, bundan çok daha geniş 
açıklamaları yapmışızdır, artık bu konu bitmiştir. 
Milleti, Ihıalkı daha fazla uı&anJdırmiaya, incir çekir
değini doldurmayacak, bir bardak suda fırtınalar ko
paracak konuları getirmeye lüzum yoktur. Salkın de
ğişik tefsir etmeyin, ben, sizleri bıktırmamak şartıyla 
onlbeş günde bir «Rabıta» konusunu emrinize arz et
meye amadeyim efendim. 

Hepinize hürmetlerimi sunuyorum. ı(!ANAP sı
ralarından alkışlar). 

IBAŞKıAiN — Teşekkür ederim Sayın 'Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına, Sa

yın Balhriye Üçok, buyurun efendim. (!SHP sıraların
dan alkışlar). 

SHP GRUBU ADINA BAHRÎYE ÜÇOK (Or
du) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; ben, ir
ticaın tarih içinde adım adım nasıl geliştiğine değine
rek sözlerime başlamak istiyorum. Her şeyden ön
ce, bizim, ibadetlere, inançlara değil, irticaa ve re
jimin temel nizamına yönelik tehlikelere karşı oldu
ğumuzu ifade etmek istiyorum. Ayrıca, belki sıra 
gelmez diye, Sayın Bakanın biraz önce değindikleri 
konudaki bir belgenin bir cümlesini sizlere okumak 
istiyorum. Rabıta ile ilgili olan bu cümle şudur: 
«2 - (a) Bütün Müslüman ülkelere, İslam şeriatını 
benimsemeleri ve şeriatı, bütün kanunları için ana 
kaynak ve temel kabul etmeleri için acele çağrıda bu
lunmak...» Sayın Bakan, biraz evvel, Rabıtanın amaç
larının şeriatı yaymak olmadığını ifade buyurdular; 
bunu onun cevabı olarak arz ediyorum. 

Sayın milletvekilleri, «irtica» sözcüğü Arapça 
«R», «C», «A» kökünden olup, «Geri dönme, rücu 
etme, terakkiye muhalefet etme, dindarlık kisvesi al

tında yenliğe karşı koyma, kör taassup, kara kuvvet» 
anlamlarına gelmektedir. Tarihte, irtica sözcüğü ile 
din daima birlikte anılmıştır. 

Tarihin her çağında yeni gelmişler, çoğu kez 
gericilikle, yani irtica ile engellenmiştir. Her yeni fi
kir, her yeni oluşum, eskinin ve alışılmışın yerini 
yeniye bırakmasını amaçladığından, toplumun bütün 
katmanlarınca olumlu karşılanmaz; zira, eskinin de
vamında çıkarları olanlar vardır. Yeni, bu çıkar
ları kimi kez temelinden yıkar. Çıkarları bozulanlar, 
bütün güçleriyle yeniye ve yeniliğe savaş açarlar. 

Osmanlı İmparatorluğunda, 18 inci Yüzyılın baş
larından bu yana, devletin her alanda geri kaldığını 
nihayet görüp anlayan yöneticilerce başlatılan bütün 
İslahat hareketleri, hep, «Din elden gidiyor» avaze-
leriyle önlemek istenmiştir ve önlenmiştir. Osmanlı 
imparatorluğunu ortaçağdan çıkarıp, yeniçağa sokma 
yolunda bir ilk adım sayılması gereken Tanzimat ise, 
bir ayaklanmaya neden olmamakla birlikte, çağdaş
laşmadan zarar görecek olanların pasif direnişleriy
le karşılaşmış ve bundan dolayıdır ki, beklenen ba
şarıyı sağlayamamıştır. 

Bir yandan Tanzimatın amaçlarını gerçekleştire
cek olan kadroların yoksunluğu, öte yandan yeni ve 
yakınçağın açık niteliği olan laikliğe yöneltilmemiş 
bulunmasının da bu başarısızlıkta büyük payı var
dır. 

İkinci Meşrutiyetin getirdiği özgürlük ortamı da, 
bir İngiliz casusu olduğundan kuşku bulunmayan 
Derviş Vahdeti'nin önderliğinde oluşan ve gene «Din 
elden gidiyor, şeriat isteriz» sloganlarının atıldığı 
31 Mart ayaklanmasıyla ortadan kaldırılmak isten
miştir. 

19 Mayıs 1919'dan sonra hemen bütün Anado
lu'yu baştan başa saran ayaklanmalar da dinin ve 
şeriatın elden gitmekte olduğu savlarıyla başlatıl
mış ve Şeyhülislam tarafından da körüklenmiş tir. 
Öyle ki, bir yandan dış düşmanlarla uğraşıp onlarla 
savaşmaya ve onları yurt dışına çıkarıp yurdumuzu 
tarihinde ilk kez yüzde 99 Türk ve Müslüman ülke 
haline getirmeye çalışan Atatürk, Bolu - Düzce'den 
Konya - Bozkır'a, Dazkır'dan Zile'ye, Yozgat'tan 
Van'a kadar alev alev ülkeyi baştan başa saran is
yan yangınını da söndürmek zorunda kalmıştı. 

'Bu ayaklanmaların nedenlerini araştıracak olur
sak, karşımıza gene, «Din elden gidiyor, şeriat elden 
gidiyor» sloganı çıkar. Oysa, bir insanın malik ol
duğu her şey elinden alınabilir; ama, gerçek inana
nın inancı asla... Ama, gene de Atatürk'ün çağdaş-
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laşmaya götüren devrimlerinden rahatsız olanlar pu
suda bekliyorlardı. Bunların içinde, imparatorluğun 
son zamanlarında en yaygın ve etkili olanı Nakşiben
di Tarikatı idi ki, Cumhuriyetin ilk yıllarında ger
çekleştirilen devrim hareketlerine karşı bu tarikatın 
mensupları dinsel gerekçelerle ayaklanmışlardı; ama, 
asıl gerekçe dinin korunması değil, kolay yoldan ge
çim sağlayan çıkarcılığın muhafazasıydı. 

İşte bu nedenle, hilafeti gerli getirmeyi amaçla
yan Şeyh Sait, Şubat 1925'te ayaklanıp Bingöl'ü 
basmış, Ergani'ye girmişti. Cumhuriyet tarihimizde 
ikinci önemli irtica olayı, Menemen'de, 1930'da ce
reyan etti. Derviş Mehmet, Şeyh lialit, Hoca Saf
fet gibi Nakşi Tarikatından olanlar, akıllarınca hi
lafeti geri getirmek, yeniden teokratik bir düzen 
kurmak için Türk siyasal ve sosyal düzenini yıkmak 
üzere yola çıkmışlardı. Bundan üç yıl kadar sonra 
Bursa'da, namaza bir çağrı olan ezanın Türkçe okun
masına karşı, Nakşibent Konyalı İbrahim ve arka
daşları Ulucamiden çıkan halka, (Dinini seven bi
zimle gelsin» diyerek ayaklandırmışlardı. Çıkarları 
bozulanların, ya da Türkiye üzerinde hayal ettikleri 
sömürü düzenini gerçekleştiremeyen dış güçlerin bu 
hareketleri de sonuçsuz bırakıldı. Artık, vicdan öz
gürlüğü, laiklik, Anasaya girmiş; Türkiye Cumhu
riyeti, çağdaşlaşmadaki başarılarıyla, aynı yola gir
mek isteyen Müslüman ülkeler de dahil, tüm dünya
nın hayranlığımı kazanmıştı. Ancak, Türkiye 1945'te 
tek partili dönemden çok partili döneme geçtikten 
sonra kurulan partilerden bir bölümü, iktidara giden 
yolun din sömürüsüyle açılacağına inandığından, 
çağdaşlaşmak demek olan laikliğe karşı çıkmayı po
litikalarına temel yapmaktan çekinmediler. 

195ö'de iktidara gelen Demokrat Partinin çıkart
tığı ilk kanun, daima izinde olduğumuz Atatürk'ün 
Türkçe olarak okuttuğu ezam Arapça'ya çeviren 
kanun oldu. Bundan cesaret alan tarikatların kökle-
nip yayılması önleneceği yerde, onlara ödünler ve
rildi. Ticaniliğin yanında, Nakşilik, Nurculuk, Sü-
leymancılık gelişti ve yerleşti. Sokakta normal giy
sili hanımlara, el ile, dil ile sarkıntılıklar başladı. 
Ankara'nın merkezinde, Orduevinin karşısındaki Ata
türk Heykeline güpegündüz Jceserle saldırıldı ve biz, 
ülkesini düşman işgalinden kurtaran, bağımsızlaştı-
ran, çağdaşlaştıran ulusal kahramanımızın manevî 
kişiliğini saldırılardan korumak üzere kanun çıkaran 
ilk ülke olmak utancını hâlâ yaşamaktayız. 

Sayın milletvekilleri, 1950'den sonra giderek güç
lenen tarikatlara politikacıların elleri uzandı, özellik

le Nurculuk, Demokrat Partinin geniş hoşgörüsüyle 
gelişip yayıldı. Emirdağ'da sürgünde bulunan Saidî 
Nursî, hükümetin ileri gelenlerince ziyaret edildi. 
Başbakan Adnan Menderes 19 Ekim 1958'de ilçeye 
geldiğinde, Nurcular kendisini, minareye, hilafet ve 
saltanatı temsil eden iki tuğralı yeşil bayrağı asarak 
karşıladılar. Bu hareketin hesabını sormak bir yana, 
Demokrat Partililer, Saidî Nursî'yi, kendi propagan
dalarını yaysın diye gezilere çıkardılar! Tarihsel bir 
gerçek bir kez daha yineleniyor, dinsel kuruluşlar 
siyasetle bütünleşiyordu. Yani, dinsel ve siyasal güç
ler, hazır ve toplu oylara, bir dinsel liderin kazanıl
masıyla sahip olmak kolaylığını elde ediyorlardı. Bu
nun için yapılacak özveri önemli değildi, olsa olsa 
laikliğin, Tevhidi Tedrisatın, Medenî Kanunun ihlal 
edilmesine göz yumulacaktı, o kadar! 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Yine dinle irticai 
karıştırdınız. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — 1945 ilâ 1950 
arasında kurulan 20'yi aşkın partiden birkaçının prog
ramları da bu doğrultudadır. Demokrat Partinin ge
riciliğe yeşil ışık tutması, ekonomik başarısızlıklarını 
örtme gayretinden doğmuştur. Bu gayretin Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki tezahürü, birkaç gerici 
milletvekilinin kürsüden söylediği «Laiklik bir züp
peliktir. Din yardımı ile sosyal temellerin güçlendiril
mesi gereklidir» sözleri ya da bir başka üye tarafın
dan «İ'slamın "resmî devlet dini olarak kahulü yolun
da» yasa önerisi verilmesi idi. Bu öneri Mecliste 
görüşülmemiştir; ama tarikatların gelişmesini kolay
laştırmıştır. Hele de, Başbakan Menderes'in «Siz is
terseniz hilafeti bile getirirsiniz» sözünden sonra... 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Balıkesir) — Bu 
kadar ileri gitme! 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Olmaz böyle şey, ayıp ayıp! 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın milletve
killeri, bu tarikatların içinde yer alan Nurcuların en 
büyük düşmanı Atatürk'tür. Onlara göre, Türkiye 
Cumhuriyeti askerî bir istibdattır, sapıklıktır; Türki
ye Cumhuriyeti, mutlak din sapıklığına rejim, mut
lak safahata medeniyet, keyfî cebre ise kanun adı 
verilerek kurulmuştur. 

Sayın üyeler, Nurcuların hedefi Türkiye'de teok
ratik bir rejimi gerçekleştirmek ve Türkiye'yi böl
mektir. Onlara göre devletin resmî dini İslamiyet ol
malıdır. Hükümet şeriatın koruyuculuğunu yapmalı
dır. Devletin idaresini bir ulema heyeti üstlenmeli, 
çok kadınla evlenmeye izin verilmelidir. Tüm bunlar 
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için Nurcular, bu ideallerini gerçekleştirecekleri bir 
yükseköğretim kurumu istemektedirler. Bu da, adına 
Medinetüz Zehra dedikleri ve Kahire'deki Camii-ül-
Ezher'in benzeri olacak; öğretim dili Arapça Kürtçe 
ve Türkçe olarak programa girecektir. Arapça vacip, 
Kürtçe caiz, Türkçe lazım olarak!.. 

27 Mayıs 1960'tan sonra, Millî Birlik Komitesi, 
din sömürücülüğü politikasına karşı, Atatürk'ün gös
terdiği yolda büyük bir duyarlılıkla ilerledi; ülkeyi, 
yobazlığın, gericiliğin, bölücü - ayırımcı mihrakların 
hazırladığı korkunç girdaplara yuvarlanmaktan kur
tardı. 

Değerli milletvekilleri, günümüzde de Nurculuk 
Süleymancılık ve Nakşilik gibi tarikatlar ve başta Ye
minliler, Mücadeleciler, Işıkçılar ve Rabitat-ül Âlem-
il Islamîcilerden oluşan gruplardan başka, Hizb-üt 
Tahrir gibi gizli parti örgütleri, ülkemizi baştanbaşa 
sarmış 'bulunmaktadır. 

Türkiye'de bu saydığım ve zaman darlığı yüzün
den sayamadtğım olaylar gelişirken, İslam dünyasın
da da hızlı bir örgütlenme gerçekleştirilmekte ve laik 
Türkiye'yi de buna ortak kılma çabaları verilmek
tedir. 

Önceleri, ancak Dışişlerinden alt düzeyde bir gö
revli ile gözlemci olara'k katıldığımız bu toplantılara, 
son yıllarda üst düzeyde yöneticilerle katkıda bulu
nuyoruz. Bunlardan Rabıtat-Ül Âlem-il fslâmî, Suudî 
Arabistan Kralı Faysal tarafından 1962 yılında ku
rulmuş olup, başlıca amacı, Türkiye'de serî yasa
ların tatbikini gerçekleştirmektir. Astronomik raka
ma ulaşan bütçesi, Aramco tarafından temin edil
mektedir. 

Rabıtanın bir kolu olan ve Mart 1976'da Raval-
pindi'de toplanarak, bütün Müslüman ülkelerin İs
lam şeriatını benimsemeleri ve bütün kanunlar için 
şeriatın temel kaynak olması kararının verildiği Ulus
lararası Siret Konferansına biz bir bakanla katılmış
tık. Oysa daha 1931'lde, Kudüs'te toplanacak olan 
kongreye, dinî, siyasî amaçlara alet etmek anlamı 
taşıdığı için o zamanki Dışişleri Bakanı (1931'deki 
Dışişleri Bakanı) Tevfik Rüştü Araş, katılmayı red
detmişti. 

Ne gariptir ki, laik Türkiye'den Diyanet İşleri 
Eski Başkan Yardımcısı Yaşar Tunagür ve başka
ları yanında, Bugün Gazetesinin o zamanki sahibi 
Mehmet Şevket Eygi de Rabıtat-ül Âlem-il Islâmî-
nin üyeleri arasında yer almıştır. 

Bu örgütün temsilcilikleri, çeşitli tarihlerde düzen
ledikleri konferanslara Arap ülkelerinden konuşma

cılar çağırmışlar ve cihat çağrılarıyla, düzen bozucu 
propagandalar yaptırmışlardır. Bu cümleden olarak, 
1977Me İslam Âlemi Eğitim Merkezinin İstanbul'da 
kurulmasının kararlaştırıldığını görüyoruz. 

Yine 1977 yılında, bu konferanslardan birinde, 
Şam Üniversitesi Şeria Fakültesi Dekanı Muhammed 
Seyyit Ramazan yaptığı konuşmada, gençlerin mür
şitler gözetiminde yetiştirilmesini ve Saidi Nursi'yi 
örnek gösterip, onun yönteminin izlenmesini öner
miştir. Aynı toplantıda konuşan El Âmiri, İstanbul'u 
Islamın merkezi olarak gördüğünü belirttikten sonra, 
Müslümanların bugünkü durumda olmalarının, şeri
at yasalarından sapmalarından kaynaklandığını belirt
miştir. 

Bu konferansın hemen arkasından 1977'de İslam 
Talebe Birliği Konferansı yine İstanbul'da toplanmış 
ve şer'î hayat düsturuna sarılma ve bağlanma yolla
rının aranması ve bunun için her türlü yardımın te
min edilmesi ve devamlı faaliyette bulunacak bir ens
titünün kurulması kararı alınmıştı. 

Bu da yetmezmiş gibi, kitapları bizde yasak edi
len Mısırlı Seyyit Kutup'un kardeşi Muhammed Ku
tup Türkiye'ye gönderilmiştir. Bu kişi İstanbul'da 
yaptığı konuşmada, «Bir ülkede Allanın nizamı hâ-. 
kim değilse, oraya dar-ül-harb adı verilir, (yani bi
zim camilerimizde, bu ifadeye göre, namaz kılmamak 
lazım) Bu durumda Müslümanların mücadelesi ferdî 
planda değil, gayesini müdrik bir cemaatla (topluca) 
olmalıdır» diyerek, Türkiye'yi dar-ül-harb ilan etmiş 
ve cihadın tek tek değil topluca yapılması gereğine 
değinerek Türk halkını ayaklanmaya kışkırtmaktan 
çekinmemiştir. 

öte yandan, Rabıtat-ül Âlem-i! îslâmi'nin Başkanı 
Şeyh Abdülaziz Bin Baz Cumhurbaşkanı Sayın Ko-
mtürk'e çektiği telgrafta, «Ayasofya'nın yeniden ca
mi haline getirilmesini ve dünya Müslümanlarının bu 
camide dua etmesini» istemiştir.-Yavaş yavaş oluştu
rulan bu ortam, anımsanacağı üzere, sonunda Kon
ya olaylarına gelip dayandı. 

Bir tarihçi gözüyle inceleme ve gözlemlerinden 
vardığım sonuç odur ki, kimi Arap devletleri Türk 
Ulusunu kendi davalarını 'kazanmak için kullanmak 
istemektedirler.. Yıllarca başa çıkamadıkları İsrail'i 
yenmeye güçleri yetmeyen bu ülkeler, Ortaçağda Ab
basi halifeleri zamanında masallara konu teşkil eden 
ve görkemli yaşamlarını borçlu oldukları Türklerden 
oluşturdukları orduların koruyuculuğunu yeniden el
de etme yollarını aramakta ve bunun için de devrim 
yasalarımıza başkaldıracak yapıda insanlar yetiştir-
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meye, bu amaca yönelik propagandalar yapmaya 
özen göstermektedirler. Şu sözler bunu açıkça orta
ya koymaktadır: «İslam ülkeleri savunmada birleş
meli ve Türkiye bunda aktif rol oynamalıdır.» (Di
yanet Gazetesi, 15 Haziran 1980) 

Sayın milletvekilleri, söz sırası, bazı Arap ülke
lerinin ülkemizde laikliğe aykırı propagandalarına ve 
bize tahakküm etme emelleri doğrultusunda, halkın 
temiz din duygularını sömürmeye gelmişken, tanığı 
olduğum bir olayı bilgilerinize sunmadan geçemeye
ceğim. 

1950'li yıllarda İlahiyat Fakültesinin Dekanı Rah
metli Suud Kemal Yetkin bir sabah biz asistanları 
odasında topladı. Beş dakika sonra Suudî Arabistan 
Büyükelçisi çıkageldi. Aksansız bir Türkçe ile -giriş 
yapmaya gerek görmeden- şunları söyledi: «Siz de 
Müslümansınız, biz de. Bizim kitabımız bir, yazımız 
da bir idi; ama siz Arap harflerini değiştirdiniz, di
linizden Arapça sözcükleri attınız; hukukunuzu de
ğiştirdiniz. Oysa, dilimiz, yazımız, dinimiz ve kanun
larımız bir olmalı, birlik olmalıyız.» Elçinin bu doğ
rultuda yaptığı konuşmalar biz dinleyenleri şaşkına 
çevirmişti. Devleti adına konuşan bu kişi Atatürk'ü 
inkâr etmemizi istiyordu bizden. Bunun için de, ila
hiyat Fakültesini seçmiş olması bir anlam taşıyor
du. Elçinin sözlerini dinlerken, tarih, ses olup radyo 
dalgaları gibi kulaklarıma çarpıyordu sanki. 18 inci 
Yüzyılın ortalarından beri Hazreti Peygamberin me
zarını yerle bir etmek isteyen Vehhabîlere karşı, o 
'kutsal mezarı biz savunmamış miydik? Yine, Medi
ne'yi ele geçirdiklerinde, onu dümdüz edenler onlar 
değiller miydi? Hıristiyan âlemine karşı o toprakları 
savunan Mehmetçikler, İngilizlerle elele veren Hi-
cazlı Arapların kurşunlarıyla yere serilip şehit olma
mışlar mıydı? 

Elçinin bu şaşırtıcı sözlerini soğuk ve durgun din
leyen dekan, ondan bir kahveyi bile esirgemiş, haklı 
olarak oda kapısına kadar bile uğurlamamıştı. Bu 
anımı tazeledikçe rahmetli Suud Kemal Yetkin gibi 
dekan ve rektörlerin çoğunlukta olmasını Tanrıdan 
diliyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, irtica giderek yoğunluk ka
zanmış, Bursa, Kırıkhan, Sivas, Çorum ve nihayet 
Konya olaylarına gelip dayanmıştı. Onbinlerce kişi 
hep bir ağızdan, «Şeriat isteriz!» diye bağırıyordu, 
«tslamî hükümet, halifeli devlet. Erbakan, Ziya, Hu-
meyni, Yaşasın İslam Birliği» diye ortalığı titretiyor
lardı. 
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Bu olaylardan kısa bir süre sonra, 12 Eylülü iz
leyen günlerde, (15 Eylül 1980 tarihinde) Balıkesir 
Müftüsünün cumhuriyet yasalarını çiğneyen bir yazısı 
yayınlandı Diyanet Gazetesinde. Hele, kadınlara ya
salarımızın tanıdığı haklar tümden büyük bir sorun 
olmuştu gericiler için. 

Bir daire başkanlığımız takvim ve gazeteleri ile 
devletin yasalarına başkaldırıyor, kadınlara mirasta 
eşit haklar verilmesini, kızlarla erkek öğrencilerin bir 
arada tahsil görmelerini tepkiyle karşılıyor ve bugün
kü ortamda tahsil müesseselerinin şehvet korktuğunu, 
fuhuşa vesile olduğunu açık açık yazıyordu da, bu
nun hesabı nedense sorulmuyordu. Evet, kimse de 
bunun hesabını sormayı düşünmüyordu, gösterilse, 
uyarılsa bile... 

Öte yandan, cumhuriyet ve vicdan özgürlüğüne 
saygılı din görevlisi ve bilgini yetiştireceği sanılan 
ilahiyat fakültelerinde Kurtuluş Savaşımız «sahte kur
tuluş savaşı» olarak niteleyen ve «asıl kurtuluş sa
vaşının ise, Islamın savaşı olacağını» bildirilerle ya
yan gençler bugün devlet dairelerimizin en yüksek 
makamlarına getirilmiş bulunmaktadırlar. Bu bildi
riler yanımdadır. 

Sayın milletvekilleri, yıllarca dış ülkelerdeki din 
görevlilerimizin maaşlarını ödeyen ve birinci amacı 
İslam ülkelerinde şeriat yasalarının uygulanması olan 
Rabıtat-ül Âlem-il tslamî, hacca gelenler arasında 
İslam misyonerleri yetiştirip geri göndermeyi de bir 
başka amaç olarak tüzüğüme almıştır. Bu amaçlarını 
gerçekleştirmek için de, Diyanet İşleri Başkanlığının 
seçilmesini uygun buldular. Şeriat hükümlerini uygu
latmak, laikliği kaldırmak, halifeliği cumhuriyet re
jiminden farksızmış gibi gösteren yazıları yıllar boyu 
Diyanet Gazetesinde yayınlatmak, halifeliğin Türk
lere ilahî bir emanet olduğunu savlatmak ve bunla
ra geniş halk kitlelerini inandırmak, ancak bu baş
kanlık kanalı ile sağlanabilirdi çünkü. Bu yolda elde 
edilen sonuçlar politik çıkarlarla birleşince, umul
madık ölçüde başarılı olmuştur. 

1 Eylül 1974 tarihli Diyanet Gazetesindeki şu 
söz ve önerilere bakalım: «Bir İslam misyoner teşki
latı kurulmalıdır. Bu teşkilat çeşitli bağışlarla ve 
özellikle zekât fonundan desteklenmelidir. Toplanan 
paralarla yabancı ülkelerde Islami anlatacak dil bi
lir din adamları yetiştirilir.» 

Sayın üyeler, bu önerilerin, Ra'bıta'nın amaç mad
desine tıpatıp uygun oluşu şaşırtıcı değil mi? Rabıta 
da misyoner teşkilatı kurulmasını aynen önermişti, 
altı yıl sonra. 
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Aynı gazetenin 1 Haziran 1980 tarihli nüshasın
da, misyonerliğin programa alındığını görüyoruz. Bu
gün bu amaç, Diyanet işleri Başkanlığımızın gayreti 
ve Rabıta'nın malî desteği ile hayli yol almış durum
dadır. 

Sayın milletvekilleri, laik bir devlet misyoner 
teşkilatı kurup yabancı ülkelerde din propogandası 
yaptırabilir mi? Yaptırırsa o devlete laiktir denile
bilir mi? Bir başka husus da, Ra(bitat-ül Âlem-il İs-
lâmi'nin genel sekreteri Abdullah Ömer Nasif'in, -sa
yın bakanın bahsettikleri- Rabıtanın amaçlarının, laik 
Türkiye'de ne ölçüde başarıya ulaştığını beraberin
deki heyetle teftişe gelmesinde görmekteyiz. Hazi
ran 1984'te, adı misafirlik olan bu gelişte, Rabıta 
Genel Sekreterine, bizim Din îşleri Yüksek Kurulu 
salonunda, başkanlığın yurt içi ve yurt dışı hizmetleri 
hakkında bilgi verilmiş; sonra heyet Ankara İmam 
Hatip Lisesinde ve Muradiye Kız Kuran Kursunda 
incelemelerde bulunmuş; iki gün sonra İstanbul'a ha
reket edip, orada Haseki Eğitim Merkezindeki çalış
maları incelemiş, derslere girerek tedrisat hakkında 
'bilgi almış; Haseki Eğitim Merkezindeki çalışmayı 
ço'k beğenmiş ve ilgilileri tebrik etmişler. 

Sayın milletvekilleri, 10 Mart 1987 günü bir ko
nuşmamda, bu Haseki Eğitim Merkezinde imam
ları eğiten, onlara fıkıh ve tefsir dersi veren eski 
müftü Halil Gönenç'in «İslam» adlı dergide yayın
lanan görüşlerini belirtmiştim. Onun için, gericiliğin 
örneklerini burada tekrarlamayacağım. 

Rabıta heyeti, Haseki Eğitim Merkezinden sonra 
Yeşil Cami Kuran Kursunda incelemeler yapmış. Bu
radaki çalışmalardan son derece sevinç duyduklarını 
-sözcüklerini aynen alıyorum- ifade ettikten sonra, 
Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini de ziya
ret etmişler. Sonra Rabıtat-ül Âlem-il Îslamî Genel 
Sekreteri Ömer Nasif ve beraberindeki heyet, Tür-
kiyedeki gelişmelerden çok memnun olduklarını be
lirterek ayrılmışlardır. Eh, ço'k şükür sınav parlak 
geçti ve şeriat uygulamaları için planlamalar amaca 
doğru emin bir şekilde ilerliyor!... Bu, Rabita men
suplarını sevince boğmuştur. Biz de sevinebiliriz; 
çünkü, Rabıtadan tam not aldık. 

Sayın milletvekilleri, Suudî Arabistan Hac Dairesi 
iBaşkanlığı, «Hac Rehberi Masum» adı ile yazdırtıp, 
eski Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Süleyman 
Ateş'e tercüme ettirdiği ve bastırdığı kitapçıkları, 
Anadolu'nun en ücra köşelerindeki okullarımıza ka
dar yayabilmektedir. 

«Hac Rehberi» adını taşıyan bu kitapçıkta, laik 
kanunları üstün tutanların ve uygulayanların kâfir 

olduğu ilan edilmektedir. Biz ise, hâlâ, hükümetler 
karşılıklı gelip de bir anlaşma yapsaydı ve deseydi 
ki, ben bunların paralarını ödüyorum; ama, siz de ül
kenizde şeriat düzenini uygulayacaksınız; işte o za
man laikliğe aykırı hareket edilmiş olurdu yorumu 
ile teselli buluyoruz; savaşın her türünde başvurulan 
yollardan en önemlisinin hile kullanmak: olduğunu 
hesaba katmadan. 

Bu 'kısa sürede, irticaın ancak bir kesitini verebil
dim. Devletimizin temel ilkeleri olan laikliği sarsan 
bu akımın, bütün boyutlarıyla yüce Meclisimiz ta
rafından araştırılıp gerçeklerin ortaya çıkarılması, 
artık kaçınılmaz bir görev halini almıştır. 

Tâ*kdir siz değerli milletvekillerinindir, sizlere ait
tir. Teşekkürlerimi ve içten saygılarımı sunarım. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 
ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Sayın 

Başkan, müsaade ederseniz bir şeyi açıklamak isti
yorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Büyük 
devlet adamı rahmetli Menderes'i hayatında üzen ve 
söylemediği halde yalan yere adına yakıştırılan iki 
cümle vardı. Bunlardan biri, «Ben istersem orduyu 
yedeksübaylarla idare edebilirim» cümlesi, diğeri de 
«Siz isterseniz hilafeti bile getirirsiniz» cümlesidir. 
Bu iki propaganda, hayatında kendisini en fazla il
gilendiren, üzen hadisedir. Sayın Bahriye Üçok Ha
nımefendi, burada rahmetlinin adını kullanarak, «Siz 
isterseniz hilafeti bile getirirsiniz» cümlesini söyle
diğini iddia etmiştir. Bu cümle yanlıştır; zabıtlardan 
çıkarılmasını istirham ediyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Söylediğini 
duyan var burada! 

ALI TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Doğru 
olduğunu söyleyenler ispat etsin. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Zabıtlara müracaat 
ediniz sayın milletvekili. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Duyan var!.. 
(Gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
Doğru Yol Partisi Grubu adına, Sayın Turgut 

Sera Tirali; buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA TURGUT SERA TİRA
Lİ (Giresun) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; 
az evvel burada bir sayın SHP milletvekili, Adnan 
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Menderes'in söylediğini iddia ettiği bir cümle kullan
mıştır; eğer, rahmetli Adnan Menderes bu sözü söy-
lemişse, muhakkak ki, yüce Meclisin herşeye kadir 
olduğunu ifade için söylemiştir. Bunu arz ederim.. 
(DYP sıralarından alkışlar) Ama, Türkiye Büyük Mil
let Meclisi bunu kabul eder veya kabul etmez; o 
Meclisin salahiyetindedir. 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANI 
MEHMET MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — 
Grupta söyeldi, grupta! 

TURGUT SERA TİRALİ (Devamla) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; Anayasanın 98 inci ve 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince, Konya Milletvekili Sa
yın Sabri Irmak ve 10 arkadaşının, son yıllarda hızlı 
bir tırmanma gösteren iç ve dış irtica faaliyetlerine 
ilişkin Meclis araştırması önergeleriyle ilgili olarak, 
Doğru Yol Partisi Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Grubu adına görüşlerimizi arz etmeye çalışacağım. 

tik önce şunu ifade edelim ki, Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin, uzun zamandan beri bu önerge konu
suna benzer konularla ilgili bir meşguliyet içine so
kulduğunu görmekteyiz. Oysa Türkiye, bugün tam 
bir iflas ekonomisi bataklığına sürüklenmiş, gelir da
ğılımındaki dengesizlikler büyük ölçüde artmıştır, iş
çiler Meclise kadar yürüyerek dertlerini sunacak şef
katli bir iktidar aramaktadırlar. Milletimiz ekono
mik sıkıntılardan dolayı geleceğine güvenle bakama-
maktadır. Rüşvet, suiistimal, görevi kötüye kullan
ma, partizanlık, ahlak zafiyetleri, hiçbir dönemde 
rastlanmayacak ölçüde büyük boyutlara ulaşmıştır. 

Bütün bunların konuşulması lazım gelirken, ANAP 
iktidarının bir an evvel Türkiye'mizin kâbusu olmak
tan kurtarılması çarelerinin araştırılması gerekirken, 
bugünkü önergeye benzer konuların görüşülmesi ile, 
inançlı Müslüman halkımız tedirgin edilmeye devam 
edilmektedir. 

Türkiye Anayasasındaki laiklik ilkesi, Cumhuri
yetin temel ilkelerindendir; ayrıca, Cumhuriyetimizin 
banisi Atatürk'ün, son derece önem verdiği bir ilke 
ve emirdir. Mustafa Kemal Atatürk, gerek laikliğin 
gerekse devrim kanunlarının, milletini eğiterek, yani 
millete mal ederek kabul görmesi anlayışı içinde ol
muştur. Atatürk, laik devlet ilkesini, milletine mal 
etmiş ve onu toplumun hayat tarzının bir parçası ve 
cumhuriyetin temel ilkesi haline getirmiştir. Ancak, 
bunu yaparken, laikliğin dinsizlik olmadığını her ve
sile ile ifade buyurmuşlardır. 

Esasen, Müslümanlıik ilk olarak, okumayı emre
der; ilme, fenne, ilerlemeye, çağdaşlaşmaya yönelik 
bir dindir; her türlü yeniliği teşvik eder; insanların 
sevgi ve kardeşliğini esas alır; ayrıca, toplumumuzu 
birbirine bağlayan büyük bir bağdır. Islamda inanç
lara saygı vardır; Fatih Sultan Mehmet Han İstan
bul'u fethettiğinde, Musevi ve Hristivanlara dinlerin
de serbest olduklarını söylemiş ve çanlarını hiçbir za
man susturmamıştır. Mukaddesi kitabımız Kur'anı 
Kerimde «Lâ ikrahe fiddîn» yani «Dinde zorlama 
yoktur» emri esastır. İslam Dini hoşgörü dinidir; ama 
vatan için ölmeyi, şehit olmayı, millete hizmet yap
mayı büyük bir fazilet .bilir. 

İrtica ve laiklik tartışmalarıyla, sayıları devlet 
güçleri tarafından bilinen, beyinleri yıkanmış ve 
yanılmış insanlarla, yüzde 99'u Müslüman olan hal
kımızı karıştırmamak, onları tedirgin etmemek la
zımdır. İrtica, çeşitli kesimlerde, çeşitli manalarda 
anlaşılmaktadır. Kırsal kesimlerde bulunan vatandaş
larımız, bu tartışmalardan rahatsız olmakta; başım 
örtmeyi, sakal uzatmayı, namaz kılmayı, birkaç ki
şiyle dinî sohbet yapmayı irtica zannetmektedirler. 
İrticai her gün gündemde tutmak, Müslüman vatan
daşların laik devletimize olan güvenini sarsmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, biz, milletimiz Müslüman, 
fakat devletimiz laiktir gerçeğinin ağırlığı ve ışığı ile 
konuya yaklaşıyoruz. Partimizin bu görüşü, Anaya
sadaki 24 üncü maddenin bir başka ifadesidir. Ana
yasanın 24 üncü maddesinde «Din ve ahlak eğitim ve 
öğretimi Devletin gözetim ve denetimi altında yapı
lır. Din kültürü ve ahlak öğretimi ilk ve ortaöğre
tim kurumlarında okutulan zorunlu dersler arasın
da yer alır. Bunun dışındaki din eğitim ve öğretimi 
ancak, kişilerin kendi isteğine, küçüklerin de kanu
nî temsilcisinin talebine bağlıdır» denilmektedir. Ba
zı arkadaşlarımız, özellikle okullarda verilen din ders
leriyle ilgili olarak, sık sık rahatsızlıklarını dile getir
mekte laiklik ilkesinin, zorunlu din dersleri öğreni
mi sebebiyle zedelendiğini ileri sürmekte veyahut 
öyle zannetmektedirler; ama bu yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, anayasal bir kurum olarak 
Anayasanın kendi içindeki 24 üncü maddesinin, 
Anayasanın bütünü ve özellikle 2 nci maddesindeki 
laiklik ilkesi ile çelişkili olduğunu ileri sürmek müm
kün değildir. Bütün bunlardan sonra, Doğru Yol 
Partisi, hem Anayasal ilkelerin, hem laikliğin, hem 
de milletimizin inanç özgürlüğünün teminatıdır; bun
ların ayrı ayrı önemine inanmaktadır. Doğru Yol 
Partisi din özgürlüğü konusunda siyaset bezirgânk-
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gına ve iki yüzlü görüntülere katiyen müsamaha gös
termeyecektir. ANAP iktidarı ciddî olarak, ne laik
liği ne de fikir ve inanç özgürlüğünü savunmak
ta; ama, bu görütnüyü tersine çevirebilmektedir. 
Evvelce mesele haline getirdiği türban konusunda 
en yetkili kişiler, «•Üniversiteden türban yüzünden 
atılanlara af çıkaracağız, gerekirse YÖK Kanununu 
değiştiririz» diyerek, inançlı insanlara arka çıkarmış 
görüntüsünü vermekte; ama, öbür taraftan 251 mil
letvekiliyle her kanunu çıkarma gücüne sairp iktidar, 
YÖK Disiplin Yönetmeliğinin konusu olan küçük 
bir tüzük değişikliğine gücü yetmediğini ifade etme
ye getirmekte ve topu YÖK'e atmaktadır. Samimi
yet bunun neresindedir? 

ANAP iktidarı, az evvel arz ettiğimiz gibi, mil
letin büyük bir kesiminin, irtica denildiğinde dinin 
kastedildiğini zannettikler imi iyi bilmekte, irtica konu
ları abartılıyor diyerek siyasî bir yatırım yapmakta: 
fakat, daha sonra 20 Ocak 1987 tarihinde sayın ba
kan, bu kürsüden - sanki kusurmuş gibi - «Kur'an 
kursları ve yurtlar üç senede mi açıldı?» diye parti
sini savunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, biz Doğru Yol Partisi ola
rak, evlatlarımızın, dinimizin yüce kitabı Kur'aııı Ke
rimi, devletin kontrolündeki aydın din görevlilerinin 
öğreticiliğinde açılacak kurslardan öğrenmesini isti
yoruz. Esasen, geçmiş dönemlerde örnek gösterilecek 
ve devlet denetim ve yönetiminde olan Kur'an kurs
ları açılmıştır. Şöyle: 1973 - 1979'da 847 adet, 
1979 - 1980'de 225 adet, 1980 - 1981'de 163 adet, 
1981 - 1982'de 173 adet, 1982 - 1983'de 101 adet ol
mak üzere ve evvelki yıllarda açılanlarla beraber 
2 070 adet Kur'an kursu mevcuttur. Bu kursları açan
ları hayırla yâd ediyoruz. Ancak, 1983 - 1984 döne
minde, hiç Kur'an kursu açılmamıştır. Bu sebeple, 
ANAP sözcüsünün söylediği gerçekten doğrudur; 
Kur'an kursu açmak büyük bir nasip işidir, korku
lacak hiçbir şey değildir. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Kur'an 
kursu camilerde açıldı. 

TURGUT SERA TİRALİ (Devamla) — ANAP, 
samimî olarak Kur'an kursu açmadığını ve açmak 
istemediğini milletimize açıkça söylemeli ve olduğu 
gibi görünmelidir. Ayrıca, inançlı insanlardan yana 
gözükmenin samimiyetsizliğinden de bir an evvel vaz
geçmelidir. 

Sizlere bir misal vermek istiyorum: Dün, Din 
îşleri Yüksek Kurulunun 214/4/S65 .sayılı yazısından 
anlaşıdığına göre, bazı camilerin haftada iki gün yat-
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sı namazından sonra açık tutulması isteği kabul edil
memiştir. Bu dönemde, camiler bile açık değildir. 
Önerge sahibi arkadaşlarımızın, özellikle istismarlar
la uğraşmak yerine, Türkiye'de samimî olmayan din 
görüntülerini, ve siyasî aldatmacayı ele almaları çok 
daha iyi olurdu. (DYP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) Sayıları çok az olduğu bilinen teokratik 
devlet özlemcilerine, gerekenden fazla ehemmiyet 
vermeleri bir başka yanlıştır. 

Sayın milletvekilleri, Sayın Sabri Irmak ve 10 
arkadaşının önergelerinde, Müslüman ülkelerde şeri
at düzeni kurulmasına çalışmak, şeriatı savunan ya
yın organlarına her türlü desteği vermek ve Hacca gi
denler arasında islam misyonerleri yetiştirip ülkeleri
ne geri gönderme hususlarının da, araştırılması is
tenmektedir. Ayrıca, devletin kontrolü dışında çok sa
yıda Kur'an (kursları açıldığı da şikâyet konusu ola
rak ileri sürülmektedir. Biz Doğru Yol Partisi ola
rak, yukarıda da ifade ettiğimiz gibi, devletimizin 
laiklik ilkesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu ana
yasal ilkeye gölge düşürülmesine elbette taraftar de
ğiliz. Önerge gerekçesinde belirtilen hususların önem
li bir kısmı sübjektif niteliktedir. Mesala, devletin 
kontrolü dışında Kur'an kursu açmak hususu, biz
zat tarafımdan resmî makamlarla görüşülerek araş
tırılmış, Türk Ceza Kanununda, gizli kurs ve okul 
açmanın ağır cezayı mucip olduğu görülmüştür, öner
ge sahibi arkadaşlarımızın bildikleri böyle yerler 
varsa, derhal Cumhuriyet savcılıklarına ihbar et
melerini İsrarla tavsiye etmekteyiz; zira, bu husus 
önemli bir yurttaşlık görevidir. 

Önergedeki diğer iddialar, gazetelerde tefrika ola
rak, uzun süredir. Türk kamuoyunda konuşulmakta, 
yüksek seviyede tartışmaları yapılmaktadır. Bu tartış
malara, maalesef, devletin başındaki Cumhurbaşkanı 
dahi karıştırılmıştır. 

Yine gerekçede zikredilen Rabıta gibi sair husus
lar, hem Cumhufbaşkanı, hem Başbakan tarafından 
kabul edilmiş, devlet görevlileri tarafından Yüce Mec
lise etraflı bilgi verilmiştir. Bunun neresi araştırıla
caktır?... 

'Belirtmek isteriz ki, Anayasaya geçmiş devlet 
görevleri arasında bulunması itibariyle, devletin de
netim ve gözetiminde Kur'an kursları açılması ve 
bunların çoğaltılmasına Doğru Yol olarak tarafta
rız; ancak, niyet ve maksatları malum olmayan ki
şilerce, millet ve devlet menfaatleri aleyhine faaliyet
te bulunduğu ifade olunan özel ve gizli kurslar hak
kında araştırma yapılmasını tasvip edebiliriz. 
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Sadece, bu noktada yüce heyete verilmiş ve veri
lecek bilgileri dikkatle takip ederek gereken değer
lendirmeyi yapacak ve oyumuzu kullanacağız. 

Saygılarımı arz ederim. (DYP sıralarından alkış
lar) . 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tirali. 
Anavatan Partisi Grubu adına, Sayın Nuh Meh

met Kaşıkçı; buyurun efendim, (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAP GRUBU ADINA NUH MEHMET KA
ŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; görüşülmekte olan Meclis araştırması açıl
masına dair önerge hakkında, Anavatan Partisi Gru
bunun görüşlerini açıklamak üzere huzurlarınızdayım. 
Bu vesile ile yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

'Bilindiği gibi önerge, irtica ve Rabıta hakkında
dır. Konu, haftalarca kamuoyunda tartışılmış, Sayın 
Cumhurbaşkanımızın tatminkâr açıklamalarıyla da 
noktalanmıştır. Önergenin geri alınacağını ümit eder
ken, -Sayın Devlet Bakanımız Hasan Celâl Güzelin, 
güzel üslûbu ile konulan mufassal bir şekilde ve 
tüm belgeleriyle açıklamalarına rağmen- yapılan ko
nuşmalar karşısında hayrete düştüm. 

Kanaatime göre, bu tartışmanın uzamasının bir 
sebebi, laiklik anlayışının farklı olmasıdır. Bazı çev
reler, laikliği maalesef dinsizlik olarak anlıyor. 

M. TURAN BA YEZİT (Kahramanmaraş) — Öy
le anlayan yok; saptırma!... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bazı 
çevreler de, devletin din işleriyle ilgilenmesini laik
liğe aykırı olarak görüyorlar. Mesela, SHP Meclis 
Grup Başkanı Sayın Aydın Güven Gürkan bir açık
lamasında, «örneğin, din derslerinin bugünkü uygu
lamasının laikliğe açıkça aykırı olduğunu görmemek 
olanaklı değildir» diyorlar. 

AYDIN GÜVEN GÜRKAN (Antalya) — Ama 
'bunu, Cumhurbaşkanı da söylüyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ana
yasamızın 24 üncü maddesindeki hüküm açık; din 
dersleri, zorunlu dersler arasında. Böyle olunca, Ana
yasamızın laikliğe karşı olduğu gibi bir durum orta
ya çıkıyor. 

KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — 
Dersle kültürün farkını bilmiyorsun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Cum
huriyetimizin temel bir ilkesi de, tüm siyasî partile
rin Anayasa çizgisinde birleşmek zorunda olmasıdır. 
Laiklik, yalnız felsefî ve ideolojik bir kavramdan 
ibaret değil; hayata geçirilen, uygulanan bir ilke-
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dir, bir hayat tarzıdır. Bizim Anayasamız da, Ata
türk'ün çizdiği doğrultuyu sürdürmeyi, laikliği, uy
gulanan şekli ile millî yapımıza uygun görmüştür. 

Sayın milletvekilleri, verilen önergede, son yıl
larda devletin kontrolü dışında çok sayıda Kur'an 
kursu açıldığı, pansiyonlarda, yurtlarda kanun dışı 
olarak din öğretimi yapıldığı, yurt dışında örgütle
nen şeriat devleti özlemcilerinin faaliyetlerinin bilhas
sa 1980 yılından sonra çok arttığı iddia edilmekte 
ve ne gibi önlemler alındığı ve alınacağı sorulmak
tadır. 

Bir kere, iddia edildiği gibi, devletin kontrolü 
dışında çok sayıda Kuran kursu açıldığı doğru de
ğildir. 4 bin civarındaki Kur'an kursu, devletin de
netim ve yönetimindedir. Devletin denetim ve izni 
dışında Kur'an kursları açılmamaktadır. Bu 4 bin 
civarındaki Kur'an kursunun bin tanesi iktidarımız 
döneminde açılmıştır ve en çok Kur'an kursu açıl
ması iktidarımıza nasip olmuştur. Sayın Doğru Yol 
Partisi sözcüsünün beyanları doğru değildir; döne
mimizde açılmayan, sadece izinsiz Kur'an kurslarıdır. 

Yurt içindeki ve dışındaki irticaî faaliyetler, geç
tiğimiz aralık ayında Millî Güvenlik Kurulunda gö
rüşülmüş; alınan kararlar ve tedbirler hükümetimiz
ce titizlikle uygulanmaya başlanmıştır. İrticaî faali
yetlerin, laik Türkiye Cumhuriyetini şeriat devletine 
dönüştürecek boyutlara geldiği görüşüne katılmıyo
ruz. Potansiyel bir irtica tehlikesi olabilir, münferit 
vakalar da söz konusu olabilir; devletimiz, toplum
sal olayların, büyümeden, tehlikeli bir boyut kazan
madan önlenmesi konuşunda hassas ve titizdir. İrtica 
konusunda da devletimizin ve hükümetimizin görüşü 
net, açık ve gerçekçidir. İrticai önlemenin en iyi yo
lu, uygun vasatı yaratmaktır. Bunun için, din ve vic
dan hürriyetinin tam bir serbesti içerisinde uygulan
masının sağlanması gerekir; bu sağlandığı takdirde, 
irtica hevesleri, münferit vakalar halinde kalır, halkı
mıza ulaşamaz. 

Dinî öğretimin devlet eliyle yürütülmesi, Müslü
man halkımızın iradelerini rahatça ve İslamî kaide
lere uygun olarak yapabilmesi, lüzumlu iman ve vaiz 
kadrolarının Kur'an kursu hocalarından temini, irti
cai önlemenin tedbirleri arasındadır. Son senelerde 
hükümetimiz tarafından 25 bin yeni kadro ihdas edil
miş, yurt dışında hiç olmayan din görevlisi kadrosu 
495'e yurtlardaki yatak sayısı da iki katına çıkarıl
mıştır. Bu sayede, yurt dışında sorumsuz ve yetkisiz 
ellerde kalan mihrap ve minberler kurtarılacak, dev
let düzenine karşı çıkanların hevesi kursaklarında 
kalacaktır. 
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revli ve hoca istemişlerdir. Devlet bu sese, maalesef 
senelerce kulak tıkamış, ilk, kadrolu ve devletten ma
aş alan din görevlisi ancak 1985 yılında (iktidarımız 
döneminde) gönderilmiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ne diyorsunuz? 
1964'te gönderildi! 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Halen 
495 kadrolu din görevlisi orada görev yapmaktadır. 

Devlet meseleye sahip çıkıp din görevlisini gön
derene kadar, mihrapta, minberde, kürsüde kimler 
vardı; geçmişe - dönüp gelişmelere bir bakalım: 
24.2.1978 tarihine kadar, yalnız Ramazan aylarında, 
yurt dışına geçici vazifeyle din görevlisi gönderil
miştir. Bu tarihte, Sayın Ecevit'in Başbakanlığı dö
neminde, ilk defa, 10 adet, yurt dışı din hizmetleri 
müşavirliği kadrosu ihdas edilmiş, kadronun 3 ta
nesine tayin yapılabilmiştir; o zamana kadar bu gö
revi Çalışma Bakanlığı müşavirleri yürütmüştür. Din 
hizmetleri müşavirleri, göreve başlayıp konuyla ilgi
lenince, durumun vahametini görmüşler ve Türkiye' 
ye rapor üzerine rapor göndermişlerdir. Zamanın Di
yanet İşleri Bakanı Sayın Altıkülaç, konuyu hükümet 
nezdinde ısrarla takip etmiş, o zamanın şartları içe
risinde devletin kadrolu din görevlisi gönderme im
kânı olmayınca, şu iki yol ile din görevlisi gönder
me imkânı sağlanmıştır: 

Görüldüğü gibi, devletimiz, bütün gücü ile me
selenin üzerindedir, konuyu dikkatle incelemektedir 
ve izleyecektir. «İrtica geldi, geliyor; laik cumhuri
yet düzenimiz yıkılıyor» endişelerine katılmıyoruz. 
Milletimiz; demokratik ve laik cumhuriyeti ve ilke
lerini benimsemiştir, 60 yıldır nimetlerinden istifade 
ederek yaşamaktadır, kendisi için artık vazgeçilmez 
bir hayat tarzı olmuştur. 

Millî hâkimiyetin simgesi egemenlik kayıtsız şart
sız milletindir yazısı inecek, yerine, hâkimiyet efen-
dimizindir ibaresi gelecek, gücünü ilahî kudretten 
aldığını iddia eden bir diktatör başımıza oturacak, 
mahkemelerin yerini şer'î mahkemeler alacak, okul
lar kapanacak, medreseler kurulacak, yeniden eski 
yazıya dönülecek, şalvara ve fese döneceğiz, kadın
larımız kafeslerin, peçelerin ardına saklanacak demek 
mümkün mü; milletimiz buna razı olur mu, hiç ır
maklar tersine akıtılır mı, ırmaklar kaynağına doğru 
akar mı, buna kimin gücü yeter?.. 

M. TURAN BAVEZİT (Kahramanmaraş) — Bu
nu aynen, Başbakana söyle, Başbakana. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — De
mokratik ve laik cumhuriyet idaresi, milletimizin as
la vazgeçemeyeceği hayat tarzı olmuştur. Devletimiz 
ve milletimiz, Anayasamızın ve cumhuriyetimizin 
bekçileridir, bunu değiştirmeye hiç kimsenin gücü ye-
temeyecektir. 

Gelelim bu önergenin asıl verilme sebebi olan 
Rabita olayına : Olayın özeti, -artık hepimizin en 
yetkili mercilerin açıklamalarından öğrendiğimiz gi
bi- yurt dışına gönderilen din görevlilerine ödenmek 
üzere Dünya İslâm Birliği Genel Sekreterliğinden 
yardım alınması konusudur. 

1960*11 yıllardan bu yana, yurt dışına giden işçi
lerimizin sosyal ihtiyaçlarıyla uzun süre ilgilenilme
miş, Türk işçileri yabancı çevrede millî kültür, iba
det ve din eğitimi ihtiyaçları açısından yalnız bıra
kılmıştır. Hele çocuklar büyüyüp, ikinci hatta üçün
cü kuşaklar ortaya gelince; çocukların, millî hars ve 
terbiyemizden uzak, yarı Türk yarı Alman yetişe
cekleri korkusu, yurt dışındaki vatandaşlarımızı en
dişe ve huzursuzluğa düşürmüştür. 

Neonazilerin baskısı, petrol krizinin doğurduğu 
işsizlik neticesi baskılar ve yurt dışına kaçan anar
şistlerin çalışmaları, bu huzursuzluğu daha da artır
mıştır. Vatandaşlarımız, kurtuluşu, Türk milliyetçi
liğine ve inançlarına daha sıkı sarılmakta aramıştır. 
Dernekler kurmuşlar, mescitler, Kur'an kursları aç
mışlar ve anayurttan ısrarla, inatla yalvarırcasına, gö-

Geçici süreli din görevlileri gönderilmiştir. Din 
görevlisi talep eden Türk işçi dernekleri, gönderilen 
geçici görevliye bin Doyçe Mark ücret ödemişlerdir. 
1979 yılı mart ayında, Sayın Ecevit döneminde, gi
denlerin sayısı 19 kadardır. Belçika hükümetinin bir 
uygulamasından yararlanılmış, Belçika'ya maaşsız, 
mezun din görevlisi gönderilmiştir. Maaşları, Belçika 
mahalli idarelerince ödenmiştir. 17.8.1980 tarihli ka
rarnameyle 29;28.4.1981 tarihli kararnameyle de 14 
kişi bu yolla gitmiştir. 

İhtiyaç çok, talep çok, bulunması hayatî önemi 
haiz... Bir şeyler yapıp, vatandaşlarımızı kültürsüz, 
inançsız yetiştirmekten, dejenere olup kaybolmaktan 
kurtarmak şart. Bu gaye ile çalışan yetkililer, Dünya 
İslâm Birliğinin sağladığı imkânlardan yararlanmak 
mecburiyetini hissetmişlerdir. 

Bu gelişme şöyle olmuştur: 1980 yılı mart ayın
da, Kıhrıs'ta, İslâm Konferansı toplanmış; bu top
lantıya, Dünya İslâm Âlemi Birliği Genel Sekreteri 
Mehmet Ali El Haraman da katılmış; toplantı so
nunda, Sayın El Haraman, zamanın devlet bakanı 
tarafından Türkiye'ye davet edilmiştir. TürkiyeMe 
zamanın başbakanı tarafından kabul edilmiş, onuru-
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na Başbakanlık konutunda ziyafet verilmiştir. Diya
net İşleri Başkanı Sayın Altukulaç'ı ziyaret sırasın
da Sayın El Haraman, Dünya İslâm Âlemi Birliği 
Genel Sekreterliğince dünyanın çeşitli ülkelerinde 
azınlık olarak yaşayan Müslümanların dinî ihtiyaç-, 
larını karşılamak üzere, kendi dillerini konuşan din 
görevlileri gönderildiğini, Avrupa ve Avustralya'daki 
Türk İşçi derneklerinden de talepler geldiğini ve bu 
talepleri karşılamak için hazırlık yaptıklarını ve Suu
dî Arabistan'da dinî öğrenim görmüş Türk eleman
larından teşkil edilecek bir ekibin Avrupa ve Avust
ralya'ya gönderileceğini ifade etmiştir. Sayın Altıku-
laç, bu uygulamanın bazı ihtilatlara yol açabileceğini, 
hükümetin kabulü halinde, gönderilecek din görevli
lerinin Türk hükümetince seçilmesinin daha yararlı 
olacağını ifade ediyor. Hükümetle, yapılan temaslar 
neticesinde konu uygun görülüyor ve 17.8.1980 tarihli 
kararnameyle, 32 kişi yurt dışına gönderiliyor 29 ta
nesinin ücreti Belçika mahallî idarelerinden ve 3 gö
revlinin de Rabıtat-ül Âlem-il îslâmî Genel Sekre
terliğinden karşılanmak üzere, Ahmet Kahraman 
İngiltere'ye, Mehmet Ali Sarı İsveç'e, Yusuf Bilgin 
Belçika'ya gidiyor ve maaşlarını -Açtıkları hesaba-
Rabıta üç ayda bir gönderiyor. 

Devrin başbakanı, «Kararname çıktıktan onbeş, 
gün sonra hükümeti bıraktık. Her bıraktığımızı icra 
mı ettiler? İcra etmeselerdi. Kararname, sadece din 
adamlarına ücretsiz izin verilmesine imkân tanıyor. 
Ücret konusu yok. Kararnameyi çıkarmışız; ama ic
ra etmeden hükümet olarak gitmişiz. Bize bir sorum
luluk gelmez; sorumluluğun vardır diyen olursa, tar
tışırız» diye beyanat vermişlerdir. Görüldüğü gibi ka
rarname, 12 Eylülden önce çıkmış ve uygulanmış; 
kimin nereye gideceğini ve ücretinin nereden ödene
ceğini de havi olarak çıkmıştır. Bunu, bir sorumlu
luk tevlit ettiği için değil, gerçeklerin açıkça ortaya 
çıkması için ifade ediyorum. Yoksa, sorumluluğu, 
zamanın Diyanet İşleri Başkanı olarak Sayın Altı-
kulaç ve 28.4.1981 tarihli Kararnamenin en yetkili 
imzası olarak Sayın Cumhurbaşkanımızın üstlendiler 
ve geniş ve doyurucu açıklanılan ile, bir damla suda 
nasıl fırtına yaratılmak istendiğini ortaya koydular. 

Görüldüğü gibi, Rabıtadan ücretleri ödenen gö
revli sayısı 27'dir. 24 adedi, 28.4.1981 tarihli Bakan
lar Kurulu Kararnamesi ile yurt dışına gönderilmiş
tir. , 

Kesin ve kalıcı tedbir iktidarımız zamanında alın
mıştır. Başbakanlığın, 4.6.1985 tarihli talimatı İle 
Dışişleri Bakanlığı Türk Kültür Vakfını Koruma ve 

Tanıtma Fonundan, Diyanet İşleri Başkanlığına 320 
kadro tahsis edilmiş, bunun üzerine Dünya İslam 
Birliği Genel Sekreterliğine çekilen İngilizce bir tel
grafla, yardımlarına teşekkür edilmiş ve ödemenin 
durdurulması istenmiştir. 

1986 yılında, -175 kadro daha temin edilerek-
vurt dışındaki din görevlileri kadrosu 495'e tamam
lanmıştır. Bugün 495 din görevlisi devletin memuru 
olarak, millî menfaatlarımızı gözeterek yurt dışın
daki yurttaşlarımıza hizmet vermektedir. 

Belçika mahallî idarelerinin, Rabıta Teşkilatının, 
Türk işçi kuruluşlarının ücretini ödeyerek, Türkiye' 
den gönderilen görevli sayısı toplamı 75 adet oldu
ğuna göre, 420 görev yeri ya boş kalmış yahut da 
devletimizin bilgisi ve denetimi dışında görev yapan 
kişilerce doldurulmuştur. Bizce, asıl üzerinde durul
ması gereken konu buldur. Buralarda görev yapan
lardan kaçı Diyanet İşleri Başkanlığınca vazifeden 
uzaklaştırılan kişilerden idi? Kaçı, iki tane sure ez
berleyip «'hocayım» diye görev yapan yetkisizlerden
di? Kaçı, İran Azerî Türklerinden özel olarak yetiş
tirilip gönderilenlerin arasından seçilmişti? Maaşları
nı nereden alıyorlardı? İslâm Dinini emperyalist emel
lerine alet eden ya'bancı ülkelerden maaş alanlar kaç 
kişi idi? Türkiye Komünist Partisinin bir kolu olan 
Federal Almanya İşçi Dernekleri Federasyonu ile iş
birliği yapan, radikal sağ kuruluşlardan ücret alan, 
onların amaline hizmet eden kaç görevli vardı? En
dişe duyulacak, dehşete kapılınacak, bir an önce halli 
için çalışılacak asıl tehlikeli olan husus budur. Yurt 
dışındaki vatandaşlarımızı ve her türlü eğilime hazır 
gençlerimizi, bu adamların zararlı tesirlerinden bir 
an önce kurtarmak şarttı. İşte Diyanet İşleri Başkanı 
ve teşkilatı bunun için çırpınıyordu, ama şartlar zor
du. O dönemde Merkez Bankası kasaları kilitlenmiş, 
Merkez Bankası Tahtakale'ye taşınmış, elçilerimize 
Merkez Bankasının gönderdiği çekler karşılıksız çı
kıyor, Türkiye 70 sente muhtaç hale g'elmiş, halk yağ 
kuyruğunda, -mazot kuyruğunda 'perişan ve yurt dışı
na yeni kadrolar ihdas etmenin imkânı da yoktu. 
Ne yapacaksınız?.. Yurt dışındaki yurttaşlarımızın 
feryadı arşı âlâya çıkmış, bir nesil mahvolmak üze
re; kurtarmak için oralara devletin şefkatli elini, 
devletin din görevlisini gönderebilmek için Belçika' 
dan da para alırsın. Derneklerden de alırsın. Rabı
tadan da alırsın... 

Rabıtadan para almak Atatürkçülüğe, laikliğe 
aykırıdır iddiasına gelelim: Atatürkçülüğe aykırı id
diası, Atatürk'ü tanımayanların, bilmeyenlerin iddiası 
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olabilir. Atatürk bunun yolunu ve pernsibini koy
muştur. Darda kalınca herkesten para alacaksın, ama 
millet menfaatına kullanacaksın. Ne zaman mı? Kur
tuluş Savaşı sırasında. O zaman ihtiyacımız vardı; va
tanın kurtarılması için silah, cephane lazımdı, Rusya' 
dan yardım istendi. RüsyaMa daha ihtilal oturmamış, 
kızıl ordu ile beyaz ordu çarpışma halinde, güneyi 
İngilizler ve Fransızlarca işgal edilmiş; paylaşılan 
Osmanlı İmparatorluğundan pay kapacak hali yok. 
Batılı işgalcilerden kurtulsun ki, ileride genç Türki
ye üzerindeki düşüncelerini rahat uygulasın. Bu se
beple . bize yardım etmeyi kendi çıkarları için faydalı 
gördüler. Bir iddiaya göre Türkistan'daki Türkler
den gelen 11 milyon ruble, -altın- 40 bin civarında 
silah ve top, 50 bin sandık cephane Ruslardan temin 
edildi. Atatürk'ün hasımları, «Mustafa Kemal, Tür
kiye'yi Bolşevik yapacak» diyorlardı. Mustafa Ke
mal yardımı aldı, düşmana Akdenizi boylattı; Türki
ye'yi Bolşevik yapmak düşüncesiyle gelen Mustafa 
Suphi ve arkadaşları ise, Karadenizin derin sularını 
boyladı; Türkiye, komünist değil, Kemalist oldu. 

Yine, İstiklal Harbimiz sırasında, Hindistan'daki 
Müslümanlar, Hindistan Hilafet Komitesi isminde 
bir komite kurup, hali'fei rû-yi zemini kurtarmak mak
sadıyla aralarında para toplaidılar ve «Islamm Kılıcı» 
olarak tavsif. ettikleri Mustafa Kemal'e gönderdiler. 
Mustafa Kemal'in niyeti, halifeyi değil, vatanı kur
tarmaktı. Gelen parayı, bir süre Osmanlı Bankasın
da tu'ttu; ama ihtiyaç hâsıl olunca, Büyük Taarruzda 
ve Yunan denize dökülünce, kahpe Yunan'ın yakıp 
yıktığı vatan topraklarındaki aç, açık, çaresiz vatan
daşlarımızın yaralarının sarılmasında ve en önemli 
millî müesseselerimizden biri olan îş Bankasının ku
ruluş sermayesinde kullanmıştır. 

Evet, paranın ne maksatla verildiği değil, ne iş 
için kullanıldığı önemlidir. Kaldı ki, Rabitanın Tür
kiye'ye yardımının altında hiçbir kötü niyet yoktur. 

Rabıtat-ül Âlem-il lslâmînin_ kurulduğu 1962 yı
lından bu yana, Türkiye'ye yönelik zararlı hiçbir faa
liyeti olmamıştır; aksine, birçok faydalı icraatı ol
muştur. Kıbrıs Türklerine yardımcı olmuş, Kıbrıs 
davasında bizi desteklemiştir. Bulgaristan'a giden üç 
kişilik heyetin üyelerinden biri, Rabıtanın Genel Sek
reteriydi; 36 rapor hazırlayıp, tüm dünyaya, Bulga
ristan'daki zulmü duyurmuşlardır. Afgan Müslüman-
larına yardım etmiş, Türkistan'a 100 bin Kur'an-ı 
Kerim dağıtmış, Yugoslavya ve Romanya'daki Müs
lüman Türklere yardım etmiştir. Ermeni konusunda 
Türkiye'ye destek olmuştur. Kocatepe Camiine, Mec-
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Üs Camiine, Adana'daki sel felaketine yardım etmiş
tir. 70 sente muhtaç olduğumuz dönemde, tayin etti
ğimiz din görevlilerinin 27 tanesinin maaşını üç dört 
sene verdi diye, Rabıtayı nasıl suçlayabiliriz? Alan 
idareleri nasıl suçlayabiliriz? Rabıtanın tek kusuru, 
şer'i devlet düzeninin hâkim olduğu Suudî Arabistan' 
in yarı resmî bir kuruluşu olması. Suudî Arabistan 
Devleti en yakın dostlarımızdan biridir. Aramızda si
yasî hiçbir anlaşmazlık yoktur. Ekonomik olarak çok 
iyi ilişkilerimiz vardır. En çok mal sattığımız ülkeler-
arasındadır. Müteahhitlik hizmetlerimizin tercih edil
diği bir ülkenin. İşçilerimizin iş bulup çalıştığı bir ül
kedir. Hepsinin ötesinde, Cenabı Hakkın «fieyt'im» 
dediği Haremi Şerifin, Peygamberimizin mukaddes 
kabrini barındıran Mescid-i Nebevinin bulunduğu 
mukaddes topraklar Suudî Arabistan'dadır. Müslü
man halkımızın gönlü, o mukaddes toprakları ziyaret 
aşkıyla yanar hep. Dünya petrollerinin ve tabiî ga
zının yüzde 70'i bu bölgededir. Dünya, bu enerjiye 
-eninde sonunda- muhtaçtır. Bölgeyle dostluğumuz 
mu bize yarar getirir, yoksa uzak kalmamız mı? 

Suudî Arabistan, İslam Konferansında, İslam Kal
kınma Bankasında müttefikimizdir; 790 milyon dolar 
faizsiz borç vermiştir. Siyasî ilişkilerimiz, senelerdir 
en üst düzeyde'dir. Tüm bu ilişkiler, laik devlet ya
pımıza zarar vermeyecek; küçük bir yardım Rabıta
dan alındı diye laiklik elden gidecek... Bu, akılla, man
tıkla bağdaşır mı? 

Sayın milletvekilleri, konuyu en iyi bilenlerden 
eski Diyanet işleri Başkanı Sayın Tayyar Altıkülaç 
ne diyor : «Rabıta olayının bütün sorumluluğunu ben 
üstleniyorum. Bir sorumluluk varsa, konuyu günde
me getiren, devlet adamlarına takdim eden, şayet on
lar yanlış karar vermişlerse onları yanıltan benim. 
Bugün ülkeler ve uluslararası kuruluşlar başkalarıyla 
işbirliği yaparken, muhataplarının, kendilerine ters 
düşen taraflarını değil, ortak yanlarını araştırarak 
kendi çıkarları doğrultusunda işbirliğinin yollarını 
bulmaya çalışıyorlar. Şu veya bu "ülkeyle ya da ku
ruluşla işbirliği yaparken, onların, liberal, komünist, 
şeriatçı, sosyalist gibi birbirlerine çok farklılık arz 
eden rejimlerini dikkate alarak hareket edecek olur
sak dünyada yalnız yaşamaya mahkûm oluruz. Ra-
bita ile ilişki yanlışsa, Suudî Arabistan ve bütün İs
lam ülkeleriyle kurulan bütün ilişkiler de yanlıştır. 
Görüşüm odur ki, taassubu bırakmalı, ülke çıkar
larımız ve millî menfaatlerimiz neyi icap ettiriyorsa 
cesaretle onlar yapılmalıdır. Geçmişteki ekonomik 
zorunluluk içerisinde millî ve dinî çıkarlarımız ve 
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yurt dışındaki ihtiyaçlarımız Rabıtanın sağladığı des
tekten yararlanmayı gerektirmiştir. Biz bu yolu seç-
meseydik, Rabıta zaten kendi bildiği gibi, resen se
çecekleri din görevlilerini bize sormadan Avrupa ve 
Avustralyaidaki işçilerimiz için gönderecekti. Bizim 
'bu konuyu devletin denetimi sınırları içerisine çekme
miz, takdir konusu olmalıydı. Ne Rabıta bizim gön
derdiğimiz din adamlarını tanır, ne de din görevli
lerimiz Rabıtanın adamlarını tanır. Devletini ve bay
rağını bilen insan gönderilmesi sağlanmıştır.» İşte, en 
yetkili ağızdan Rabıta olayının kısa gerçeği. 

Sayın milletvekilleri, gerçekler bu kadar ayan be
yan ortadayken, bir bardak suda fırtına koparanların 
maksadı ne?.. İşi, Sayın Cumhurbaşkanımızın ve Sa
yın Başbakanımızın istifasını isteyecek kadar ileri gö
türenlerin niyetleri ne?.. Kısaca bunlar üzerinde dur
mak istiyorum. 
- Birinci maksat, Rabıta olayı dolayısıyla, 12 Eylül 

Harekâtı yıpratılmak istenmektedir. 12 Eylül'ün te
mel felsefesi Atatürk ilkeleridir. Buna aykırı davra-
nılıyor imajı yaratılarak, Atatürkçü aydın zihinlerde 
istifhamlar yaratılmak isteniyor. 

Konu buraya gelmişken, son derece önemli bir 
hususa değinmek istiyorum : Cumhurbaşkanlığı ma
kamı, her türlü tartışmanın ve politikanın dışında 
tutulmalıdır. Cumhurbaşkanı, devletin başı, vatanın 
ve milletin bölünmez bütünlüğünün teminatıdır, Ana
yasamızın ve demokratik laik cumhuriyetimizin ha
mişidir; ona saygı göstermek, asgarî, vatandaşlık gö
revidir. Cumhurbaşkanımız Sayın Kenan Evren'in 
istifaya davet edilmesini, vatansever milletimizle bir
likte üzüntüyle karşıladığımızı belirtmek isterim. 

İrtica olayının sol tarafından sık sık gündeme 
getirilmesinin bir 'sebebi de, irtica ile dini irtibatlan-
dırarak, dindar vatandaşlarımızı tedirgin etmek, dev
let ile arasına mesafe sokmaktır. 

VECİHt ATAKLI (Şanlıurfa) — Saçmalama; 
bunun onunla hiçbir alakası yok. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Dinî 
duyguları zayıflatarak, ateizme ve dolayısıyla Mark-
sizme zemin hazırlanmak istenmektedir ve «Söz tan
rısızların» diyerek, Allahsızların hücuma geçmesi bir 
tesadüf değildir. » 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Sayın Başkan, çok terbiyesizce konuşuyor. 

VEOİHI ATAKLI (Şanlıurfa) — Çok edepsizce 
laflar ©fendim. 

BAŞKAN — Sayın 'milletvekilleri, lütfen efendim.. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bu kadar da terbiyesizce konuşma ya
pılmaz. Ne demek bu?.. Yalnızca dinliyorsunuz, mü
dahale etsenize. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Önce, 

ordudan atılan Marksist bir yazar, Cumhurbaşkanı
mızı... 

IBAŞKAN — Sayın milletvekill'eri, Başkanlığın ne
relere... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«JMarksizme zemin hazırlamak» diyor. Ne demek? 
Terbiyesizlik canım. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — «Edepsiz» mi 
demek lazım? Hatip konuşuyor.' Ne ayıp, ne çirkin 
söz... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, kimi kastediyor!,u 
nuz o beyanlarınıza? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
«Önergeyi verenleri» diyor. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sayın 
Başkan, ifadem gayet açık. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Kendi görü
şünü sövlüyör. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Böyle görüş 
mü olurmuş? Hakaret ediyor yahu. 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... Lüt
fen karşılıklı konuşmayınız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Ayıp be!,. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, kimi kastediyorsu
nuz?.. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ra
dikal solu kastediyorum Sayın Başkan. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Yoktur bu Mecliste radikal sol, önergeyi verenlerin 
hepsi bu Meclisin içindedir. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — «Bu 
Mecliste vardır» da demedim, «Önergeyi verenler» de 
demiyorum. Cümle açık: «İrtica olayının sol ta
rafından sık sık gündeme getirilmesinin bir sebebi 
de, irtica ile dini irtibatlandırarak dindar vatandaş
larımızı tedirgin etmek, devlet ile arasına mesafe 
sokmak.» Cümle gayet açık. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — İş
te onu demek istiyorsun. 

VECİH1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Askerî okulla
rın içine girdi... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) - Tef
sire muhtaç hiçbir yönü de yok. 

— 558 — 



T. B. M. M. B : 86 7 . 4 . 1987 O : 1 

IBAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlayalım lütfen. 
ALTAN KAVAK (İstanbul) — Yarası olan go

cunur. 
VEC1H1 ATAKLI (Şanlıurfa) — Yara sizde siz

de, hizde yoktur. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Dinî 

duyguları zayıflatarak ateizme ve dolayısıyla Mark-
sizme zemin hazırlamak istenmektedir ve «Söz tan
rısızların» diyerek Allahsızların hücuma geçmesi bir 
tesadüf 'değildir, önce, ordudan atılan Marksist bir 
yazar, Cumhurbaşkanımızı, Anayasanın açık hükmü
ne rağmen mahkemeye veriyor, sonra «Allahsızlığını» 
ilan ediyor, tayfası da arkasına dökülüyor. 

VECİHİ ATAKLI (Şanlıurfa) — Bunlar Meclisin 
dışında, 'bizi 'ilgilendirmez. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlayalım lütfen. 
NUH 'MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bun

lar Meclisin dışında, ama Türkiye'de oynanan oyun
lar... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlayalım lütfen, 
süreniz tamamlandı. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bu 
arada, SHP Meclis Grup Başkanı Sayın Aydın Gü
ven Gürkan konuyla ilgili düşüncesini, «Nokta Der-" 
gisbnde açıklarken «İnanmayanların hakları da ko
runmalı» diyorlar. Anayasamızda vicdan ve inanç 
hürriyeti var, isteyen inananları korur, isteyen inan
mayanları... Bizim gönlümüz, inananlarla, iman eden
lerle, «Elhamdülillah Müslümanım» diyenlerle bera-
'berdir, (beraber olacaktır. (ANAP sıralarından «Bra
vo» sesleri, alkışlar) 

«İrtica geliyor, irtica hortluyor» diye hedef şa
şırtan ateistlerin işi nereye 'kadar götürdüğünü yüce 
Mecliste açıklayıp, tehlikenin boyutlarını 'belirtmekte 
yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz doldu, lüt
fen hemen 'bitirelim. Belli toleransımızın üzerinde, 
süreniz doldu, bitirelim Sayın Kaşıkçı. 

H. TURAN ÖZTÜRK (Nevşehir) — Sayın Baş
kan, müsaade edin 'konuşsun. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Marksist 'bir yazar ne diyor, 'bakın : 
«Tüm aydınlara sesleniyorum, toplumu etkileyecek 
konumdaki herkese sesleniyorum : En 'iyi savunma, 
saldırıdır; ateistler artık saldırıya geçmelidir. Bu ko
nunun üstüne gidilirse, Türkiye hiçbir şey kaybet
meyecek, aksine kazanacaktır. Ateistlerin ve laikle
rin hu saldırısı hem yengiyle sonuçlanacaktır, hem de 
insanlar, görevlerini yapmış olmanın huzuruna ere
ceklerdir.» 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, hemen konuyu to
parlayıp bitirelim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sayın 
Başkanım, toparlıyorum. 

Evet, görüldüğü gibi Allahsızlar, Islamiyete karşı 
saldırıya geçiyorlar, tüm aydınları ve laikleri de saf
larında görüyorlar. «Uçan fil var diyen, uçan fili 
göstermek mecburiyetindedir; Allah var diyen, bu
nu ispat etmeye mecburdur; 'ben doğmaya inanmam» 
diyor bir dinsiz. İster inanır, ister inanmaz; bu ko
nu, kendisiyle Allah'ı arasında bir konu; ama me
sele Marksizme gelince, Marks'ın doğmasını, Le-
nin'ın doğmasını cup diye yutuyor ve milletimize 
yutturmaya çalışıyorlar. Hamd olsun ki, milletimi
zin karnı böyle dolmalara tok; gönlü inançla, imanla, 
vatan sevgisiyle, millet sevgisiyle dopdolu. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, bitirelim lütfen. 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sa

yın Başkanım, bitiyor. 
'BAŞKAN — Hemen 'bitirelim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Evet, 
Mustafa Kemal'in tokadı, Allahsızların, Marksislerin 
suratına inmitşir; cezalarını, yüce milletimiz ve Ce-
na'b-ı Allah verecektir. Türk Milleti ve Devleti, Mark-
sistlerin ve Allahsızların oyununa gelmeyecektir. Es
ki tüfekler, «irtica, irtica» diye hedef şaşırtıp, Mark-
sizmin tuzağına milletimizi düşüremeyecektir. Devle
timiz, milletimiz, hükümetimiz, demokratik, laik Cum-

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Allah
sızların herzeleri 'bitmiyor; iddia ediyorlar ki, «Her
kes rahatça ifade edebilse, Türkiye'de değil yüzde 
90, yüzde 50 bile Müslüman çıkmaz.» Müslüman 
halkımıza dil uzatmakla kalmıyor, Atatürk'e de sal
dırıyorlar. «Şimdiye kadar birçok yabancı ve yerli 
tarihçi Atatürk'ün ateist olduğunu iddia etmişti. 
Atatürk için, kimi, deist der, kimi ateist.» Bu sözler, 
maalesef istanbul Hukuk Fakültesinden bir doçente 
ait. Saldırganlıklarını nereye kadar vardırdıkları or
tada; «Milletimizin yarısı kâfirdir, Atatürk dinsiz
dir» demeye kadar cüret ediyorlar. Ben 'bunlara Ata
türklün sözleriyle cevap vereceğim: «Bazı kimseler, 
asrî olmayı kâfir olmak sanıyorlar; asıl küfür, on
ların hu zannıdır. Bu yanlış tefsiri yapanların mak
sadı, İslamın kâfirlere esir olmasını istemek değil 
de nedir?» Evet, büyük Atamız, bunlara cevabı böy
le vermiş. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, 'bitirelim lütfen, sü
remizi aştık. 
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huriyetin güçlü 'bekçileridir. Her türlü tedbir alınmış
tır, alınmaktadır. 

Muhterem milletvekilleri, ben Sayın Bahriye Üçok' 
un sözlerine değinmek istemiyordum. İktidarımıza 
yönelik bir tenkitleri olmadı. Hiç cevap vermek lü
zumunu hissetmiyordum; ama rahmetli Adnan Men
deres'e yönelttiği suçlamalara cevap vermeden geçe
meyeceğim. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı hemen bitiriniz. Bi
tiriyorsunuz sanıyorum. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bitti 
Sayın Baştanım, sözlerimi (bağlıyorum. 

Dinimiz, «Ölülerinizi hayır ile anın» der. Dine 
saygısı olan birinin, bir rahmetlinin arkasından ifti
rada bulunması mümkün değildir. Rahmetli Mende
res, laik cumhuriyet ilkelerine bağlı İdi. 1950 ve 1954' 
de Mecliste Anayasa değişikliğini sağlayacak çoğun
luğa sahipti, laik cumhuriyet ilkelerine aykırı bir ka
nun Meclisten geçmemiştir. Yassıada'da «Bebek da
vasından, köpek davasına» kadar konuşulmayan kal
mamış; ama laiklikle ilgili bir suçlama olmamıştır. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) Ama, 
benim Sayın Bahriye Üçok'a söyleyecek bir sözüm 
var: Atatürk ilkelerine inanıyorsa, lütfen yazısını 
Türkçe, yazsın, konuşmasını Türkçe yazıdan yapsın; 
önündeki konuşma Arapça yazılmış idi, buradaki 
konuşmasını Arapça yaztlı metinden yaptı. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, süreniz geçti, cüm
leniz tamamlandı. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Mec
lis araştırmasını gereksiz görüyoruz. 

En derin saygılarımla yüce Meclisi selamlıyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sen 
steno nedir bilmez rnii'siin? 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim »Sayın Kaşıkçı. 
Demokratik Sol Parti Grubu adına, Sayın Edip 

özgenç; buyurun. 

DSP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 
Sayın Başkan değerli mıiltetvdk'ilılerii; bu güzel konuş
malardan, özellikle Sayın Nuh Mehmet Kaşıkçı'nın ko
nuşmasından sonra, şu küçük diyalogla konuşmama 
başlamak is'fciyörum : «Aramızda bir Atatürkçü var; 
kimdir, nedir, neyin nesidir, bilmiyorum; yaptığı her 
şey Atatürkçülük, aldığı her karar Atatürkçülük, içtiği 
su Atatürkçülük, yediği yemek Atatürkçülük, Arap 
şeyhlerine İstanbul Boğazı tepelerini sunması Atatürk-
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çülük, Türk parasını pul etmesi Atatürkçülük, .tarikat
çılık yapması Atatürkçülük,.. 

Soruyoruz : 
— Atatürk'ün kurduğu halkevlerinıi nasıl yıktınız? 
— Atatürkçü bir görüşle. 
— Atatürk'ün vasiyetini nasıl çiğnediniz? 
— Atatürkçü bir görüşle. 
— Türk Dil Kurumunu neden yiok ettiniz? 
— Atatürkçü bir görüşle. 
—• Atatürk'ün kurduğu Cumhuriyet Halk Partisi

ni neden kapattınız? 

—• Atatürkçü bir görüşle (ANAP sıralarından «Siz 
kapattınız, siz» sesleri.)' 

— Atatürk'ün, öğretim birliği devrimini nasıl yık
tınız? 

— A'üatürkçü bir görüşle.» 
Biraz önce, arkadaşımız, gerçek, çağdaş İslamiyet 

'kurallarının' Türk toplumuna yerleştirilmesi konusun
da, demokratik sol. düşüncenin ortaya koyduğu gayet 
halıisane - ve özellikte b'iraz sonra yapacağım uzun 
konuşmamın sonucunda, sanıyorum, bu kanaate vara
caksınız - düşünceyi ortadan kaldırarak, ne denilii 
Atatürkçü olduğunu göstermiş oldu; o bakımdan ken-
diileriniı ibretle izliyorum. 

Önce şunu söylemek istiyorum : Devlet Bakanı
mız Sayın Hasan Celâl. Güzel, bir türlü, Parlamento 
adabına alışamadı; kendisıinli hâlâ, Sayın Başbakanı-
müzvn müsteşarı olarak görüyor. Türkiye Büyük Mil
let MedÜ'slinde grupları bulunan partilerin 'milletvekil
lerinin, 'Meclis İçtüzüğüne uygun olarak, Türkiye Cum
huriyetinin bekası, Atatürk millliyetçiliiği ve Atatürk' 
ün ortaya 'koyduğu diinî anlayışın saptanması açısından, 
bir defa değil, on defa getirme cesareti gösterili ebile-
cök olan bu konunun, Devlet Bakanı Savın Güzel ta
rafından, «Başka bir konu yokmuş gibi tekrar tek
rar gündeme getirilip ortaya konulması» tarzında de
ğerlendirilmesini, üzüntü lile karşıladığımı 'ifade etmek 
işitiyorum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Yafan mj yani? Üç 
dört yıldır hep aynı meseleler görüşülüyor. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Grup olarak ge
tirmiş olduğumuz, toplumun özellikle ve hassasiyetle 
üzerimde durması icap ©den bu değerli konunun, gün
deme ilk girdiği günden bugüne kadar geçen süreden 
sonraki durumu izledikten sonra belkii güncelliğini! kay
betmiş olabilir, ama bizim nazarımızda daima gün
celliğini koruyacak bir konu olarak kalacaktır. 

Muhterem arkadaşlarım, Türkiye'de bir irtica kor
kusu vardır. Bu korkunun haklı olup olmadığını tar-
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tışmak, sebebinin gerçek veya evham olmadım araş
tırmak, 'kanımızca sorunu halletmek için yetersizdir. 
Çağ değiş'tirmekte olan her ülkede, yeni 'kurduğu ve 
kazandığı kurumları, eserleri 'korumada hassas olan 
her toplumda, eskiye dönme ihtıimiall veya tehll'ikesi 
daima 'bir korku yaratır. Bu korku haklı olabıîıir ve
ya tamamen yersiz ve lüzumsuz da olabilir. Giydiği ye-
ni elbise altında nasıl durduğu kuşkusunda olan pek 
çök kimse 'gibi, köklü bir kültür değişmesi süreci yaşa
yan toplumlarda, bu iç güvensiiiZliği kısa* zamanda 
söküp atmak zordur. 

Türkiye'de irtica tartışması yeni de değildir. Bu
nun arasım alevlenmesi karşısında, şaşırmaya yahut 
öfkelenmeye de lüzum yoktur. Son günlerde 'basında 
alevlenen bu konunun, Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Denizli'ye yaptığı ahi seyahat, Başbakanımızın demeç
leri ve Rabıta olaylarının Mecliste konuşulmasında or
taya attığı sözler ve düşüncelerle yeni bir güncellik 
kazandığı inancı içerisindeyiz. 

Muhterem milletvekilleri, biz bu tartışmayı ne ba
zı değerli basın mensuplarının izah etmeye çalıştığı 
ölçüde ya'l'm 'bir tehlike, ne samimî şekilde laik ve 
Atatürkçü olanların telaşlandığı düzeyde ciddî bir teh
dit, ne de Sayın Başbakanın izah ettiği kadar yersiz ve 
lüzumsuz 'bir evham olarak görmüyoruz, 

Bu, üzerinde durulması gereken, göz ardı ediime-
mesii gereken çok ciddî 'bir 'sorundur. Buna bizden ön
ceki kuşaklar nasıl emek vermişler, göz nuru ve hat-. 
ta gözyaşı dökmüşlerse, bizim kuşağımız da aynı şe
kilde konuyu ciddiyetle düşünmek ve ele almak zo
rundadır. Hatta 'bu tartışmalar belki de (bizden sonra
ki kuşakların zihnini de işgale devam edecektir, bun
dan kuşkumuz olmamalıdır. 

Türkiye'nin çağdaşlaşması, kültür değiştirmesi, 
yeni bir hayata doğru koşması uzun bir hikâyedir. 
III. Selim'den bu yana O&mianîı tloptarıunun devlet 
olarak, bağımsız bllr ülke olanak varlığını sürdür ̂ bil
mesinin tek yolunun GarplılSaşima, yani İBaltıilılaşma 
ve çağdaşlaşma Olduğunu, akıllı ve vatansever dev
let adamlarımız açıkça görmüşlerdir. Batıldan yeni
likleri öğrenmek içim III. Seliım'in, «Diyar-ı kütfırfe» 
yolladığı sefirler, nesiller boyu nelerimizin -eksik, kan
dığını, Batıldan dlaiha neler öğrenmemiz gerektiğini 
durmadan biızlere anliaıtrrmşliardır. Bu anlatılanlara gö
re, yapılmaya başlanan değişiklik ve yenilikferin fcuitu-
cu çevrelerde din uleması ve medrese çevrelerinde 
uyandırdığı tepkileri tarih kitaplarımızda uzun uzun 
okumuş, olaylar üzerinde ibretle düşünmüşüzdür. Sul
tanları tahtından (indiren, onları katleden, yenilik ta>-

raiftarı sadrazamlarım ve devtet büyüklerinin kellele
rini isteyen sofiCa ayaklanmaiları, yakın tarihimizin 
dehşet ve »üzüntü veren sahnelerini oluışturmustur. 
Kabakçı Mustafa, VaJk-ıaıyı Hayriye, Mithat Paşa' 
nın katli, 3il Mart 'Olayı, Menemen Hadisesi gibi 
olaylar z'?naini tarihin bu İbret salhnelerini duyan, bum-
•îıarın üzerinde düşünen Ifoer Türk vatandaşının zih
ninden silinmeyecek olan ollayiardlr. 

Muhterem milletvelkiMıeri, III. Selim'den, tonzi-
mıatçı sultan ve devlet ricalimin çabalarımdan bu yana 
öürdürüJen bu gayretlerin, yeni cumhuriyetimizde 
Atatürk inkılapları sayesinde tamamlandığımı, slstem-
'isşt̂ ğini biliyoruz. Atatürk'ün sağlığında ve ondan 
.sonra bu inkılapları kendi ruhlarında! bir ttüırDü haz
medemeyen ıtutucu çevrelerin zaman zaman başkal
dırım asını, homurdanmasını da çok iyi bilmekteyiz. 
Atatürklün laik mülessoseferine karışı, ziaman zamaın 
sözle, fırsat bulunca da eylam'lıe ve başka'Mınarak kar
şı çılkanların hareketlerini, ülkeyi, tuttuğu uygarlık 
'Mumdan geri çevirmeye yeltenen giriş im'ler olarak 
kabuî elden bir kuşağın üyeleriyiz. 27 Mlaıyısta, 12 
Mîaırit ve 12 Eylülde parlamenter demokrasiyi askıya 
alan ordu müdahalelerinde, 'bu ciddî korkunun ve 
(kuşkunun önemli yer tuttuğunu gayet iyi bilmekteyiz. 
Bu madenle, kendilerine kitle desiteği sağlamak için 
(kolay yol sandıkları, halkın dinî hislerini sömürme 
alışkanlığı, bazı siyasî liderleri tehlikeli1 ımeoralaına sü
rüklemiştir. • 

Yieni kuşakların, Türk aydınının, doğru yanlış 
inanç sisteminim bir parçası haline gelmiş olan laik
lik ilkesi, Atatürkçü hayat 'felsefesi, halkın din hisle
rini ısömürerek pulaın toplamaya kallkan politikacılar 
tarafından jsık sık hafife alınmıştır. 

Bugünkü Başbakanı, «Eski bir MSP'Iİ» diye be* 
liri i çevrelere hatırlatarak puan toplatmaya çalışan bir 
lesıki parti liderinin iktidar döneminde, hiç çekinme
den Nurcular ve Süleymancılar gibi bazı tarikat 11-
derîletriylıe aılkı ilişkilerini hatırîlayanlar, Türkiye'deki 
irtica tartışmasındaki siyasî iktidar rekabetinin oyna
dığı rolü daha açık bir şekiHde görebilmiştir. 

Bu tartışmalarda, iyi düşünülmeden, uluorta söy
lenen sözler, birçok kavramların karma karışık bir 
hale gelmesine, kafaların büslbütün kararmasına ne
den olmaktadır. Medrese - modern okul eğitiminin 
yarattığı iki'Kük, ilericilik - gericilik tartışmasında, ko
nuyu çdk defa ilim. mi, din mi sorularına çevirtmiş-
tir. 

Laiklik konusu da tartışılırken sorun, dinî inanç 
veya ateizm zıtlaşmasına dönüşmektedir. Gene, laifc-
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tik ve tolerans konuları ele lallındığı zaıman, sorun 
çok defa dinî imanca saygı ımesefesi şeklinde vaiz 
edilmektedir. Dinî inancı güçlü kişilerin de, başkala
rınım imançtemna veya inançsızlıklarına [müdahale et
memesi şiartı göz andı edilmektedir. 

Laikliği ve buna paralel olarak Atatürkçülüğü, 
idin aleyhtarlığı yalhult ateizmle ©şıamliaım?! (bir düşünce 
oHarafc yorumlaımaya kallkairilıaırıın, kendi tezlerimi tah
rip ettiklerini, İkindilerine ihaitıırMlmak ıgerekımekıtedir. 

Keza, medrese eğitiımine karşı çıkarken yahut top
lumu yeni baştan şeriat kurallarına1 ıgöre yeniden ör
gütleme girişimlerine direnirken, bunum, İslam dimimi 
inkâr etmek yaibult omu Iküçümseımek demek olacağını 
iddia eden'lerim de, yanılgı içinde oldukları belirtil-
ımel'dir. 

Din, insanlığın varoHluışunidam bu yama insanoğlu
nun 'kurduğu her uygar düzen içimde varolmuş olam 
camlı bir kurumdur. 

îl&laimiyet, tek Tanrılı, dünya dinlerimin em geliş-
ımi'Ş, em ileri ımodel'lerimden 'biri olarak, yayıldığı Iböl-
igelerde parlak uygartıklanın yeşerımesıine yardımcı 
dlan, ısion denece ilerici ye ıgeliışmiş bir dindir. Bu ma
denle, Ibazı çok 'bilmişlerin, 'İslam iyeti, ilerlememin, 
ayak bağı olarak gören, Islamî inançla çağdaş insa
nın 'bağdaşmayacağını iddia eden saçmalıklarını, 
Altaifiürkçülüğün yahut laikliğin doğal ıbir sonucu ola-
ralk kalbul etmek mümkün değildir. Din adına fetva 
veren cahil müftüler gibi, yahult çağını çoktan doMur-
ımuş dllan medrese Ikalımtılarınıın saçmalıkları gibi, bir
çok hurafeyi, nasıl, İslamiyet© maletımek mümkün 
değilse, eski çağlardaki camlı muhtevalı büyük tari-
klaltları; bunları kuran ve geliştiren büyük dinî li
derleri, bugünün ilkel tarikat temsilcileriyle aynı dü
zeyde düşünemeyiz. Fikir gücü, ilahiyat biHgisi, köy 
imamından da geri olan bazı tarikat kalıntılarınım, 
bugün kendilerini Islamiyetin bekçileri veya temsil
cileri olarak takdim etmelerini de kabul etmek müm
kün değildir. 

ıBu nedenle, yalnuz Türkiye'de değil, dünyanın 
başka ülkelerimde de dine, geleneğe, geçmişe karşı 
merak ve bağlılığın arttığı Ibir dönemde; fikir' (gücü, 
kültürel düzeyi çok gerilerde kalmış olan bazı şeyh 
bozuntularımı dimim ve Islamiyetim önderleri olarak 
kabul edemeyiz. Çağdaş bilim, müspet düşünce, tek
nik bilgilerle donanmış ollan bugünkü gençliğimizin 
dinî ve manevî ihtiyaçlarını tatmin etmek üzere, bu 
tür geri kalmış kafalardan medet uımamayız. Eğer, 
bunları Müslümanlığın gereği sayarsak, bunun İsla
miyet gibi büyük ve ulvî bir dine em büyük saygı-

j siKzîık olacağını düşünmek zorundayız. Bu itibarla bü-
I tün Kur'an kurslarını çağdaş bir (denetleme ve dev-
I let denetimine tabi tutmak zorunluğu da kendiliğin

den ortaya çıkmaktadır. 
ıBugün Türkiye'de, İslam iyetin, Arap Yarımada-

I sından çıkıp, Akdeniz'in uygar bölgelerine doğru ya
yılması dönemindeki gibi fikrî bir uyanışa ihtiyacı 

I oÜ'duğunu biz Türkler, öteki bütün Müslüman halklar-
I dan çok daha iyi hissedebilecek durumdayız. Ziya 
I Gökalp'in bir şiirinde söylediği gibi, «Ey vaiz, bırak 
I cennet cehennem hikâyelerini de, bana muhabbeti 
I şerh eyle» dediği gibi, ulvî dinimizi bize yorumlaya-
I ciaik büyük biHginler yetiştirmeliyiz. Uygar dünyanın 
I ortak imalı olan eslki Yunam filozoflarını keşfedip, 
I felsefe Ve bilim alanında çağım em yüksek düzeyine 

çıkmnş olan El Burini, Farabi, Ihni Sina gibi fikir 
I adamlarını yetiştiren Türkler, bugün de aynı fonfc-
J siyonla karşı karşıya bulunmaktadır. Bizans teolog-
I larıyk fikir alanında yarışmış; onları geride bırak

mış oian İslam aydınlık çağının bu fikir zenginliğini, 
I biz Türkler saygı ile takip etmek zorundayız ve t'a-
I kip edeceğiz. 

I Bizim, Osmanlı - Müslüman geleneğimiz, dine de, 
I bilim ve teknolojiye de sağlıklı ve çelişkisiz bir pers-
I pektiften bakabilmemize imkân sağlayacak bir kültür 
I mirasımız biuîunduğunu bize hatırlatmaktadır. 
I Roma ve Bizans kilisesinin baskısından, dar ka-
I falılığındian bıkarak, iMüslümam - Osmanlı toleransı-
I nı tercih eden kilise liderleri ve Hıristiyan halk, Sel-
I çuik ve Osımanlı imparator laklarını kısa zamanda üç 
I kıtaya yayan bir manevî zemin oluşturmuştur. «Din-
I do zartama olmaz» kutsal emir, Müslüman olsun, 
I Hıristiyan olsun, tebanın mal ve can varlığını devlet 

güvencesi altına alan düşünce, islamiyet in eşitlik ve 
I hoşgörüye dayanan bir inanç sistemi olduğunu bize 
I hatırlatmaktadır. Keza, imparatorluğun ilk dönemle-
I rinde ıbütün Osmanlı 'tabasını eşit sayan, kanun kar-
I şısında onların varlıklarını güvence altında tutan, 
I din, idil, ırk ve mezhep farkı gözetmeyen, ülkede ba-
I rış ve uyum sağlayan büyük imparatorluğun varisleri 
I olarak, biz Türkler, dinimizin ve çağdaş ve insancıl 
I yönlerini, bazı yarı cahil yorumcuların dar görüş'le-
I rine terk ödemeyiz. 

I Muhterem milletvdkilleri, bir tarafta din temsilci-
I si sıfatıyla karşımıza dikilen şarlatanları, geri zeka

lıları kenara iterken, kutsal) inancımızın temel kay-
I ıraklarını yeni ve taptaze bir kafa ile kendimiz anla-
I maya, yorumlaımaya çalışacağız. Unutmayalım ki, Is-
J lamiyet kadar, akla, tferdî vicdana ümit bağlayan bir 
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din, dünyada azdır. 'Bu nedenle, AJMı ile kul arasın
da aracı kabul etmeyen 'kutsal dinimizi, çağdaş, bi-
dj'ım ve uygarlığın yetenekleriyle donatılmış olan yeni 
kuşakların, ımanevî ihtiyaçlarına cevap verebilecek 
-şekilde geliştirmeye çalışmak zorundayız. 

Din derslerimizi, ilahiyat fakültesi çalışmalarını, 
bir taraftan geleneksel iıslaım teolojisinin büyük üsı-
tiatlarımın düşüncelerini inceleyerek; öte taraftan, mu-
ıkayiase'li dinler ve din felsefesi gilbi disiplinlerle de 
takviye ederek sağlıklı Ibir din ıkültürü yaratmaya ça-
îışmak dururken, ıbüyük millet olmanın kalıcı ve is
tikrarlı bir ıtiophım düzeni kurma yolunu araştırırken, 
•hu yol kestkme ibir yol yürünmeyecek kadar uzun ve 
zahmetli ıbir yol olarak görülmemelidir. 

Oumeyni bozuntularının çarpık kafası ile Islaımi-
yete dönüşü Ihayal edenleri uyaralım. Kafasını sıkıca 
bağlayıp, uzun mantorar giyerek kendi'lerind gülünç 
hale sokan genç kuzlarımıza, kıyafetin Ibir mesaj ol
duğunu hatırlatalım. «Ren sizden değilim; benim ar
zum eski günlere ıdönmdktir» diyen bu gençlere, kı
yafet sosyolojisin im tahlil- yöntemleriyle, yaptıkları 
işin 'bilinçaltı sonuçlarını hatırlatalım. Oinî hislerini 
taıtimin etmek isteyen, dinî kuralların entelektüel kay
naklarına inerek, kutsal konuları anlamak, öğrenmek 
isteyenlere daha çağdaş, daha akılcı, daha köklü yol
lar ve çareler gösterelim. 

(Muhterem arkadaşlarım, sanayileşen, şehirleşen, 
aile düzeni, sosyal ilişkileri, temelinden değişen bir 
topîumda, 'başka ülkelerde de görüldüğü gfilbi, sağlıklı 
hir din merakı ve inanç ihtiyacı doğmaktadır. Bu 
yeni gelişmeyi ıgörmemezlikten gelir, bunun zararlı, 
Atatürk inkılaplarına aykırı, çağdaşlaşmayı yavaşla
tan hir faktör olduğunu sanırsak, ıbüyük hata yap
mış oluruz. Son tartışmalarda konunun hu yönünün 
göz ardı edildiği izlenimi açıktır. 

Bu nedenle yukarıda izalh ettiğim ıgtfbi, bu son tar
tışmalar 'bize doğru bir perspektif (göstermeye yar
dımcı olmalıdır. İşte bu doğru perspektif tayin ve tes
pit etmede, ıbütün 'bunlardan sonra, ülkemizde geliş
mekte olan ve zaman zaman laiklik sistemini tehli
ke altına alabilecek çeşitli örgütlerin tehlikesinden 
anndırabil'mek için ve gerçek çağdaş 'İslamiyet ku
rallarının ülkemizde yaygınlaşmasını temin etme ama
cına yönelik bir düşünce sahası içerisinde bu Meclis 
araştırması önergesini verdik. Yoksa, arkadaşlarımı
zın daha evvel izîalh ettiği gibi, ateizmi ve ateizme 
bağlı olarak da Marksizme çanak tutmayı düşünen1 

bir nesil ve bunu düşünen bir siyasî partinin men
supları değiliz. 

ıMuhterem arkadaşlarım, kanaatime göre Humey-
ni'den bile 'tehlikeli ıbir örgütte karşı karşıyayız. Tam 
adı Rabıtat-ül Âlem-il îslâmî olan 'Suudî Arabistan 
kökenli bu dernek, Müslüman ülkelerde dinî devlet 
düzeni kurullmasını, hacca gidenler arasında 'güçlü ki
şilerin seçilerek, 'bunların ülkelerinde Rabıtanın adamı 
olarak hizmet görmelerini, dinci yayınların genişletil
mesi için maddî destek sağlamayı, ümmetçiliği be
nimsetmek için milüiyetçilik fikri ile mücadele edilme
sini amaçlıyor. Onun için karşıyız. Yani, Rabıta adlı 
bu örgüt, Atatürk'e ve laik cumhuriyete amansız bir 
düşman olarak görülüyor. Hatta Humeyni'den bile 
tehlikeli görünüyor. Neden; çünkü, ondan daha sa
bırlı, daha örgütçü ve daha paralıdır. 

Bir değerli basın mensubunun ortaya çıkardığı 
gerçek, dehşet verici görünüyor. Türkiye Cumhuriye
tinin resmî din görevlileri devlet düzenimize düşman
lığını açıkça ilan etmiş hir örgüt tarafından maaşa 
bağlanmış; üç yıl 'boyunca Avrupa'daki din görevli
leri bu örgütten ayılık almış. Ne zaman almış? 12 Ey
lül yönetimi döneminde. Yani, Atatürk'ün adının en 
çok anıldığı yıllarda; Atatürkçülüğün güvencede ol
duğunu sandığımız dönemde. 

Öne sürülen mazeret asla kabul edilir nitelikte 
değildir .; «Yurt dışında aşırı dinci akımlar at oyna
tıyordu, hemen yurt dışına din adamı gönderelim de
dik; ama, para yok, Rabıta ile mutabakat sağlandı.» 
fişte, 'bir kez daha ispatlamıyor; kötü araçlarla, iyi 
amaçlara varamıyoruz. Ayrıca, sorumluların, kullan
dıkları alet konusunda rahat olmadıkları da başın
dan beri belli. Çünkü, zamanın yöneticilerinden hiç
biri bu olaydan haberli olduklarını, önce kabul et
memişlerdir. Daha önemlisi, devlet görevlilerinin şe
riatçı bir örgüt tarafından maaşa bağlanmasını kabul 
eden karar, Bakanlar Kurulu kararı olduğu halde, 
Resmî Gazetede de yayımlanmamıştır. 

Olay artık kamuoyunun projektörleri altına gel
miş bulunuyor. Soruşturmalar geliştikçe bu sorular da 
çoğalır ve tırmanır. Bizim gayemiz de, bu tırmanışı 
ortadan kaldırmak, çağdaş İslamiyet düşüncesini 
Türk toplumuna yaymaktır. 

O itibarla, bu Meclis araştırması önergesini ver
dik. Destekleyeceğinizi umuyorum. Beni dinlediğiniz 
için hepinize teşekkür ediyorum. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özıgenç. 
Önerge sahipleri adına, İzmir Milletvekili Sayın 

Durcan Bmirbayer; buyurun efendim. 
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DURCAıN BM-tRIBAYER #zmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Demokratik Sldlı Parti 
Konya Milletvekilimiz Sayın Sabri Iran ak'un imzasıy
la verilen ve altında imzam bulunan, iç ve dış irtica 
faaliyetlerine ilişkin Meclis araştırması önergesinin 
itmza sahibi olarak konuşmak üzere huzurlarınıza gel
miş bulunmaktayım. Bu nedenle, sizlere saygılar su
narak sözlerime başlamak istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, Müslüman ve dinine saygılı 
birisi olarak, çok hassas bir konu üzerinde konuştu
ğumun bilinci içerisindeyim. Bu hassas konuda, dik
katinizi çökmek istiyorum; din ve laikliği ayırt ede
meyen insanlar, dinin yöntem ve inceliğini 'bilemedik
lerinden, maazallah karşılarındaki insanlara «Din 
düşman!» da deyiverirler. ÖBu hususu hatırlattıktan 
sonra, hemen konuya girmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, laiklik, Atatürk devrimleri
nin ve cumhuriyetinin temel unsurudur. Laiklik ol
madan, Türk toplumunda, ulus bilinci ve demokrasi 
de korunamaz. Laikliğin yozlaştırılması, bütün bun
ları tehlikeye düşürür ve giderek tahrip eder. Laiklik, 
bazı kesimlerce yanlış ve tepki uyandıracak biçimde 
tanıtılıp uygulanmıştır. Dinin (bağnazları olduğu gibi, 
laikliğin de bağnazları,olabilir. O yüzden, tek partili 
dönemde, laiklik haksız olarak, gerçeğe aykırı ola
rak dinle dindarlıkla çelişen bir anlayış ve uygulama 
gibi görülmüştür; fakat, çok partili demokratik re
jime geçilince, laiklik ıgarektiği gibi anlaşılır ve uy
gulanır olmuştur. Böylelikle de, Müslüman Türk 
halkı arasında bir huzursuzluk kaynağı olmaktan çık
mıştır; tam tersine, halk gidenek laikliğin kendisini 
hem siyasal özgürlüğe, hem de din ve inanç özgürlü
ğüne kavuştuğunu kavramaya başlamıştır. Kutsal ki
tabını okuyup anlayabilme olanağına da, iyi yetişmiş 
din adamlarına da, halk, ancak, laikliğin çok partili 
dönemindeki uygulanışı ile erişebilmiştir. Bize göre 
İslam, özünde değişimci olmanın da ötesinde devrim
ci bir dindir. Topluma dinamizm getirmeyi insanı ve 
toplumu gericilikten, bilgisizlikten, bağnazlıktan, tu
tuculuktan, tutsaklıktan ve sömürüden kurtarıp öz
gürleştirmeyi amaçlayan bir dindir; ama halkı baskı 
ve kontrol altında tutup güdebilmek ve emeği sömü-
rebilmek isteyen güçler, zaman içinde Mamı hem bir 
tutuculuk hem de bir istibdat, mutlakıyet ve sömürü 
aracı haline getirmişlerdir. Böylece, Müslüman top
lumlarına da Islama da büyük zarar verdirmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, hiç şüphe yok ki, bizim ül
kemiz dinine bağlı, dinini seven insanların ülkesidir. 
Bunu kabul ediyoruz. Ancak, sözde imamlarımıza, 

din adamlarımıza yardım yapıyoruz diyerek, içimize 
gelen laik düşünce düşmanları yine oy kaygısıyla ir-
ticaiya çanak tutan idareci kadroların zaafından da 
istifade ederek, (hepimizin bildiği, dış ülkelerdeki din 
adamlarımıza, devletten almaları gerekli aylıklarını 
iğrenç irtica örgütlerinden almaları hatası yaptırıl
mıştır. Bu kötü düşünceli insanlar, kara paralarıyla 
bazı din adamlarımızın kafalarını da yıkayabilirler; 
ama aydın din adamlarımızı emellerine alet etmeleri 
asla mümkün olamayacaktır. Bu din adamlarımız 
geçimleri için aldıkları paradan asla kaygı duymama
lıdırlar. Aslında, kaygı duyması lazım gelen insanlar, 
şeriat düzeni isteyen ve devletimizi kurdukları örgüt
lerle çökertmek isteyen hain yuvaları ile birlikte bi
lerek veya bilmeyerek hareket edenlerdir. 

Sayın milletvekilleri, ülke olarak, laiklik ilkesin
den, Atatürk görüş ve çizgisinden ayrıldığımız zaman 
hep başımıza bu gibi olaylar gelmektedir. Buradan, 
©eri kafalılara sesleniyorum. Artık bu ülke insanları
nı, cehaletinizle, masum insanlarımızı zehirlemekten 
elinizi çekiniz, bu ülkenin iyi kalpli insanlarını rahat 
bırakınız. 

Sayın milletvekilleri, bu ülke insanları, her türlü 
imkânsızlıklar karşısında dahi özveri gösterebilmiş, 
yapılması mümkün olmayan işleri yapmak suretiyle 
dış ülkelerin dahi hayretini üzerinde toplamış bir top
luluktur. Din konusunda da, bu millet, bir avuç din 
adamımızın aylığını dişinden tırnağından aritırıp peka
la verebilirlerdi. 

Değerli arkadaşlarım, geçmişi hatırlayalım. İhsan-
lammız yörelerine gelen din adamlarına, rahatlığını 
sağlayarak her türlü ihtimamı göstermiş, onlara say
gıda kusur etmemiş, çoluk çocuğuna dahi yedireme
diğini, din adamlarına, severek yedirmiş. Böyle asil, 
yüreğinde ısevgi dölü olan bir milletin imkânlar sağ
laması karşısında, ülkemizi yöbazlaştırmak için bazı 
iç ve dış gerici mihrakların pis, zehirli paralarını din 
adamlarımıza reva gören ve irticaa göz kırpanlara, 
huzurunuzda, üzüntümüzü ifade etmek istiyorum. 

Sayın (milletvekilleri, ANAP , vatandaşlarımızın 
dinî inançlarını sömürmektedir. Hem irticai vatanı
mıza iki koldan yerleştirmekte, hem de «Türkiye'de 
irtica yok, Müslüman halkımızı tedirgin ediyorsunuz» 
diyerek irtica ile, dinine bağlı insanlarımızın »tertemiz 
duygu ve inançların!, bile bile birbirine karıştırmak
tadırlar. ı(SHP ve DSP sıralarından alkışlar) Ama, 
ANAP iktidarına gerici akımlar kol atmıştır. Bazı ba
kanlarımız suçüstü denecek şekilde irticaın içine gir
mişlerdir. Buna inanmak istemiyoruz, ama, yine fea 
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zt bakanların evlerinde Humeyni'nin resimlerinin ol
duğu da söylenti halinde kulaklarımıza gelmektedir. 
Bunun doğru olmadığının açıklanması, bizleri en azın
dan sevindirir. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN ^Bingöl) — -(Bunu dü
şünmem dahi aşağılıktır. 

DURCAN BMİRBAYER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, söz gel imi Va!kıfla,r Genel Müdürü 
dlan Leyla Elburus neden istifa etme zorunda bıra
kıldı? Çünkü, İstanbul Vakıflar Müdürlüğü... 

)ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Çamurdan vaz
geçin çamurdan. 

,DURCAN BMıtRBAYBR (Devamla) — Çünkü, 
İkartbul Vakıflar Müdürlüğüne el atan mürtecilerin, 
kendi ırnernıurlanyla işbirliği yaparak, suiistimal yap
masını önlemek istemiş, beş tane müfettiş göndermiş; 
ama bundan rahatsız olan, irtica yuvası için vakıfla
rın hatırını yapmak isteyen Sayın Devlet Bakanı Oik-
say, bu müfettişten geri çekmiştir. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Alakası yok. Çamur almayın. Bir önerge de onun için 
verin. 

IDURCAN EMİ'RBAYER (Devamla) — Alakası 
var Sayın Bakan. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'de irtica üç koldan 
hareket halimdedir. 

1. Rabıtat-ül Âlem-il îslâmî Kuruluşuyla Suudî 
Arabistan'dan. 

2. Biazı tarikatların girişimleri ite, Türkiye için
den. 

3. Humeyni'nin düzenler iyle İran'dan. 
irtica neden azmıştır? Hızla yol almaktadır; çün

kü, üst üste yapılan seçimlerin hiçbirinde cumhuriyet 
ve Atatürk düşmanı partiler sonuç alamıyor. Örneğin, 
12 Eylülden önceki son seçimde, Atatürk düşmanı 
olan parti Meclisteki 450 sandalyenin sadece yüzde 
5'ini kazanabilmiştir. Sayın Başbakan için de ne ta
lihsizliktir ki, o zaman Atatürk düşmanlarıyla 'bera
ber, yeşil çuha üzerinde eski Türkçe yazılarla, cad
delerde yürüyenlerle beraber, hatta İstiklal Marşımızı. 
dturmak surıetiyle dinleyerek cumhuriyetimize karşı 
olduklarını açıkça göstermek isteyen hu yobazların 
parltisinde izmir'den milletvekili adayıydı ve o zaman 
kaziaınamadı. O zaman yaptığı bu büyük yanlışliığı 
geç de olls'a şimdi anlamış olduğunu umuyoruz. 

NEVZAT BIYIKLI (Artvin) — Taksim Meydanı
na çık. 

DURCAN iBMtRJBAYER (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, Türk Milleti dinine, onuruna, hay

siyetine, bayrağına ve bütün bunların koruyucusu 
Atatürk'e bağlı olduğunu her zaman kanıtlamıştır. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Ağzına 
alma bunları, alma. * 

DURCAN BMİRBAYER (Devamla) — İşte ge
riciler, cumhuriyet düşmanı oldukları kadar, Islamla 
da ters düşen mürteciler, seçimlerde kazanamayacak
larımı anlayınca, yöntem değiştirdiler : Devlet teşkila
tına sızmak ve ANAP iktidarının gerici kanadından 
hükümetteki bazı bakanlardan da yandaşlık yardımı 
görerek çöreklenmek. Ne yazık ki, irtica, bugün kor
kusuzca devlet teşkilatı içindedir. «Başbakanın iki 
kardeşi de irtica batağınım içindedir» denilmektedir. 
Saıym Başbakana sönüyorum, bu söylentiler doğru 
mudur. Bir yıldır Planlamada «Hu» çekilir, tarikat 
seremonileri icra -edilir,, irtica eğilimine göre görevler 
dağıtılır, haltta kendisini peygamber sananlar ortaya 
çıkabilirken bütün bu oluşumlar dan, Müsteşar Yusuf 
Özal ve Sayın Başbakan haberdar olmaz. Allah razı 
olsun, Hürriyet muhabiri, saklı kimlik ve kıyafetle 
aralarına karışmasaydı, bu adamlara kim dur diyecek
ti? Bu nasıl laik devlet idaresidir? Bu nasıl kepaze
liktir? (SHP ve DSP sıralarından alkışlar)! 

Sayın milletvekilleri, Diyanet İşleri Başkanlığına 
sekiz aydır atama yapılmıyor, neden? Devlet Bakanı 
Sayın Kâzım Oksay'ın önerdiği ismi Sayın Cumhur
başkanımız onaylamayınca hükümet ve bakanlık işi 
inada bindirmiştir; görevi vekille yürüterek zemin ve 
zaman kollamaya çalışmaktadırlar. 

İki yıl önce, Huımeyni tehlikesine bu Mecliste 
işaret edilirken, Başbakanımız, Humeyni rejimini 
övüp duru/yordu. Bu sapık ve Islamî düşünceyi çar
pıtan Humeyni, Atatürk'e «Kâfir» dedi. Soruyorum 
Sayın Başbakan, sayın hükümet, niye sustunuz? 
(SHP ve DSP sıralarından alkışlar) 

Teroristteriyle Türkiye'de cinayetler işlediği id
diasına karşın, soruyorum Sayın Başbakan ve sayın 
hükümet, niye sustunuz? 

«Türk Milleti, Amerika'nın uşağıdır» dedi. Soru
yorum Sayın Başbakan, sayın hükümet, miye sustu
nuz? ı(SHP Ve DSP sıralarından alkışlar) 

Ama, «Türkiye'de cihat açmak gerekiyor» dedi, 
işte yalnız burada Başbakanımız konuştu; «Humey-
ni'den bize hiçbir tehlike gelmeyeceğine yemin ediyo
rum» diyordu. Halbuki Humeyni, yüzlerce şirketin 
beraberinde, rejimini oturtmak için parasal biriktirim-
ler yapıyor ve bize karşı silahlandırıyordu. Bunun dı
şında, bazı şirketler gayrimeşru vakıf yurt ve dernek
lere para yağdırıyor, durmadan irticaî vakıflar ku-
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ruyor. Sayın iktidar partisi milletvekili arkadaşlarıma 
sesleniyorum, sizin partiniz ve hükümetiniz, Hatay'ı 
hâlâ Türkiye'nin dışında görmekte inat eden irtica 
odaklarına karşı, hiç ikiliniz kıpırdamadan, Boğaziçi'
nin em güzel yerlerini, bahanızın malı ıgiibi. sattınız. 
İrticaim parmağı olduğu -ortadayken bunların üzerine 
niçin gitmemekte ıısrar gjöstermıaktesiniz? {SHP ve 
DSP sı radarımdan alkışlar) 

Son kez, Rabıta örgütü de bu irtica yuvalarını 
iyice azdırıyor, örneğin, bazı çağdışı sözde imamlar, 
kasetler doldurup, halkı, rejim ve Atatürk aleyhinde 
kışkırtır; Avrupa'daki din adamları, cumhuriyet düş
manlarının dolarlarııyla beslenir... 

Saıyın Emirbayer, toparlayın efem-

Toparlı-

BAŞIKAN 
dim. 

DURCAN EMİRBAYER .(Devamla) 
yorum efendim. 

IHumeyni'nim radyosu, herjgün cumhuriyetimize 
saldırır. Başbakanımızın kardeşleri, irticaın odak yer
lerini tutmuş. -Devlet teşkilatlarına irtica sızmaları ço
ğalmış. Partinizin 'Başkan Yardımcısı, Diyanet İşle
rine; «Fletva versin» diyecek kadar niyetimi dökmüş. 
Siız Sayım ANAP'lılar, hâlâ «İrtica yok» mu diyecek
siniz? Hâlâ batıl ile yalanla kalfalarınızı kuma mı 
gömeceksiniz? (ANAP sıralarından gürültüler) Bir 
aın evvel hakikatleri ıgörerek, hareket edeceğinizi ümit 
ediyor ve şimdilik kısaca önerilerimizi sunuyoruz. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — önerim senin ol
sun. 

DURCAN EMÜRBAYER ı(Devamla) — Bir an 
önce, (gerçek demokrasiye geçilmelidir. Anayasadan, 
laikliğe ters düşen maddeler ve ifadeler çıkarılmalıdır. 
Her dalda ve düzeyde eğitim, laikliğe yaraşır ve laik
likle ıbağdaşır duruma getirilmelidir. Devletin sağlaya
cağı olanaklarla, dar gelirli aileler çocukları için si
yasal amaçlı tarikatların okullarına, yurtlarına, kurs
larına muhtaç olmaktan kurtarılmalildir. Şeriatçı ül
kelerden gelen sızmalar için yararlanılan kanallar.ka
patılmalıdır. Bazı tarikatların siyasal, amaçlı çalışma
larına karşı etkin önlemler alınmalıdır. 

BAŞKAN — Toparlayalım Sayın Emiribayer. 
DURCAN EMURBAYER (Devamla) — Toparlı

yorum Sayın Başkan. 
Konuşmamı, devletimizin kurucusu büyük Ata

türk'ün sözleriyle noktalamak istiyorum : «'Bunca 
asır olduğu gibi, bugün dahi milletlerin bilgisizliğin
den ve taassubumdan istifade ederek, bin bir türlü 
siyasî ve şahsî maksat ve menfaatlarf için, dinî alet 
ve vasıta olarak kullanma teşebbüsünde 'bulunanla

rın, içeride ve dışarıda varlığı, ıbizi bu konuda söz söy
lemekten, ne yazık İki, henüz uzak bulundurmuyor. 
İnsanlıkta, din hakkındaki duygu ve bilgi her türlü 
asılsız hikâyelerden sıyrılarak, hakikî ilim ve teknik 
ışıklarıyla temizlenip mükemmel oluncaya kadar din 
oyumu aktörler ine her yerde tesadüf olunacaktır. Men
sup olmakla rahatladığımız ve mesut bulunduğumuz 
İslam dindarlığını asırlardan heri mütemayil olduğu 
veçhile bir politika vasıtası mevkiinden uzak tutup 
yüceltmek elzem olduğu hakikatimi müşahede ediyo
ruz. Mukaddes ve Tanrı âlemi ille ilgili olam itikat ve 
vicdanlarımızı muğlak ve çabuk fikir değiştiren ve 
her türlü menfaat ve ihtiraslara sahne olan politika 
işlerinden ve bu politikanın bütün organlarından bir 
an evvel ve katiyyen kurtarmak milletim dünyevî ve 
uhrevî saadetinin emrettiği bir zarurettir. Ancak bu 
suretle İslam dindarlığının yüksek ve derin fikirleri 
görülehillıir. Milletimiz din ve dil gibi kuvvetli iki fa
zilete maliktir; hu faziletleri, hiçbir kuvvet, milletimi
zin kalp ve vicdanından çekip alamamıştır ve ala
maz.» 

Sayın milletvekilleri, Atamızın sözlerini dinlediniz; 
bu görüşleri doğrultusunda ısizi, önergeyi destekleme
ye davet ediyor, hepimize saygılar sunuyorum. (DSP 
ve SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 
Sayın milletvekilleri, Sayın Bülend Ulusu'nuh, 

Başkanlığımıza hitaıben verdikleri bir önerge var, oku
yorum : 

Sayın Başkanlığa 
Konya Milletvekili SaJbri Irmak ve arkadaşlarının 

Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticai faaliyetler 
hakkında vermiş oldukları Meclis araştırması açılma
sıyla ilgili önergelerinde, yurt dışına gönderilen imam
lara Ödenen ücretler ile Râlbıta adlı örgüt. hakkında 
hükümetim döneminde yapılan faaliyetlere de temas 
edilmektedir. 12 Eylül 1980 sonrası (hükümetimin bu 
konudaki faaliyetlerini açıklamak üzere Türkiye Bü
yük Millet Mieclisi İçtüzüğünün 70 nci maddesi uya
rınca söz istiyorum. 

Müsaadelerinizi arz lederim. 
Bülend Ulusu 

Istamlbul 
112 Eylül 1980-Aralık 1983 

arası Hükümetinde Başbakan 
BAŞKAN — Sayın Ulusu, yalnız bu konuda size 

söz veriyorum; buyurun efendim.. (Alkışlar) 
BÜLEND ULUSU (lıstanlbul) — Sayım Başkan, 

değerli ımilteltvekileri; cumhuriıyötimıiae yönelik jç ve 
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dış irticaî faaliyetler konusu görüşülürken, 12 Eylül I 
sonrası dönemde Başbakanlık görev süremde aldığımız I 
tedbirler ile ilgili Ibazı- hususlar ileri sürüldü. Bu se- I 
'beple, 'bu 'kısa nıar uzatımla, belirtilen konuları açık- I 
lamalk için ıhuzurunuzdaıyım, 'hepinizi saygıyla selam- I 
İliyorum.. (Alkışlar) I 

Değerli milletvekilleri, oHayların vuku buldukları I 
zamanın şartlarından soyutlanarak ele alınması, 'bizi, I 
çoğu kez yanlış yargılara götürebilir. Bu sebeple, I 
Rjalbı'ta olayının vuku bulduğu yıllarda yurdumuzun I 
döviz durumuyla, yurt dışındaki işçilerimizin sorun- I 
larını kısaca açıklayarak konuya girmenin doğru x>la- I 
cağı kanaatindeyim. I 

1970'li yılların sonları ile 1980'de, ımemleketin en I 
zarurî ihtiyaçlarını temin edecek döviz maalesief mev- I 
cult değildi. Akaryakıtı, ilaç hammaddelerini ve sa- I 
nıayimıizin ihtiyaç duyduğu zarurî maddeleri temin et- I 
inek büyük 'bir problemdi. HÜkümdtimle ilgili olan I 
'kararnamenin' bahis konusu olduğu 1981 yılında da I 
ekonomik sıkıntılar ve döviz darboğazları henüz gi- I 
derilememişitL Bu nedenlerle, ımevcut dış kadrolarda I 
iınd'iriimileıre gidiyorduk. Bir yerde mevcut iki ticarî aıte- I 
şeyi bire indiriyor, Dışişleri Bakanlığı 'kadrolarında I 
ıbunıa 'benzer indirimler yapıyorduk; «Hazinenin 70 I 
sente muhtaç olduğu» közünü Ihâlâ üzüntü ile hatır- I 
ılamaktayız. Buna karşılık, yurt dışında, sadece Av- I 
rupalda 2 milyona yakın vatanda şım iz yaşıyordu. Bu I 
vatandaşlarımızın yıllar öncesinden 'başlayan, çözüm- I 
lenmadikçe müzmin'leşen sorunları vardı.? Özellikle I 
eğitim ve din hizmetleri sorunları hayatî önem taşı- I 
yordu. Anne ve (babalar, Türkçeyi de 'bulundukları I 
ülkenin dilini de yeteri kadar öğrenemeyen, bu yüz- I 
•den ya Ih iç okula gitmeyen veya gittikleri, okullar- I 
da başarısız duruma düşen, millî kültürümüzden uzak- I 
İaşma tehlikesiyle karşı karşıya bulunan evlatlarının I 
ıstırabı 'içindeydi. I 

'BAŞKAN — Sayın Ulusu, Ibir dakikanızı rica I 
ediyorum.. I 

iSayın milletvekilleri1, çalışıma «'üremizin dlolması- I 
na çok az Ibir zaman kalmıştır. Bu 'Meclis araştır- I 
ması önergesinin görüşmeleri tamamlanıncaya kadar I 
çalışma 'süresinin uzaltılimaısını oylarınıza sunuyorum : I 
Kabul edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiş- I 
tir. 

(Buyurun Sayın Uluisu. I 
BÜUEND ULUSU '(IDevamla) — Gerçek şudur I 

ki, yurt dışına işçi gönderilirken, bundan doğabile- \ 
çek 'siotstyal problemleri, ne işçi kabul ©den ülkeler, I 
ne de biz yeteri kadar değerlendirebiimiştik; gerek- I 
li tedbirleri zamanında lalamaımıştık. Bunları, herhan- | 
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gi ıbir hükümeti suçlamak için arz etmiyorum. Ama 
cim, sadece o tarihlerde içinde bulunulan şartları, 
çok kısa da olsa anahatlaırıyla arz etmekten ibarettir. 

Hükümetimiz ibu şartlar altında, elde mevcut 'bü
tün imkânları son halddıh'e kadar zorlayarak, yurt 
dışında çalışan , vatandaşlarımızın sorunlarına çare 
bulmak için azamî gayreti sarf etmiştir. Ülkemizde 
öğretmen ve din görevlisi sıkıntısı çekildiği halde, yurt 
dışına yüzlerce öğretmen ve din görevlisi gönder/İmiş, 
işçilerimiz tarafından kurulan demeklerin temısilcile
rimiz aracılığıyla intikal eden istekleri, 'bütçe imkân
ları ölçüsünde karşılanımıştır. Bu arada., mutabakatı 
bizden önce sağlanmış ıbulunan Dünya 'İislanı Birliği, 
yani Rabıta yardımından da faydalanılmıştır. 

Şimdi, son günlerin tartışma konusuna geliyorum : 
Konu ilk oıtaya atıldığı zaman iddialar, Rabıta ile 
mutabakatın bizim zamanımızda sağlandığı ve bu ko
nuda lb'ir İka nar namenin çıkarlıdığı' şeklindeydi. Bu, 
benim ve arkadaşlarımın tepkisine yol açmış ve böy
le bir şeyin varit olmadığı' tarafımızdan iıfade edilmiş
ti; ancak konu açıklığa kavuştu : Bizim dönemlimiz
de 'söz konusu olan, bazı din görevlilerinin ücretsiz 
izinli olarak yurt dışına gönderilmeleri konusundaki 
kararnaimeydi. 

Yurt dışına ücretsiz izinli olarak personel gönde
rilmesiyle ilgili kararnameler, tamamen günlük ve 
rutin işler arasında olup, her kararnamenin eki dte 
bazan tam 'olarak incelenemiyor. Ayrıca, bu karar
namenin mü'Stenildatı olan teklif yazısında «Dünya İs
lâm 'Birliği» deyiminin geçmekite olduğu, yapılan ince
leme sonucunda anlaşılmıştır. 'Bu da, ha'tırlayamayışı-
mızın sebeplerinden birini teşkil etti; ancak, Başba
kan olarak imzalalmış olduğum iher kararname ve ka
rarın maddî ve manevî bütün sorumluluklarının bana 
ait olduğunu bilhassa belirtmek islterim. (ANAP ve 
DYP 'sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Mumıterem arkadaşlarım, 1973 yılından sonra baş
layan petrol krizi ve (bunun sonuçlan, memleketimizi 
büyük ölçüde etkilemiş ve ekonomik darboğazlar or
taya çıkmıştır. 'Bu nedenle, hükümetler., yurt dışında
ki vatandaşlarımızın din hizmetleri için gerekli öde
nekleri tam olarak tahsis edememişlerldi. Az önce be
lirttiğim başıboş duruma ıson vermek üzere, hükü
metler, bazı dış kaynakların malî yardımlarından ve 
vatandaşlarımızın mahallî imkânlarından yararlan
mak yoluna gitmişlerdir. 'Böyle bir durumda, tama
men geçici bir tedbir olmak üzere, bizden önce ilki 
hükümetin başlatmış olduğu uygulamaya devam ©tane
yi zarurî mütalaa ettik. Şüphesiz, aislio'lan, devletin bü
tün hizmetleri gibi, yurt dışındaki vatandaşların din 



T. B. M. M. B: 86 7 . 4 . 1987 O : 1 

hizmetlerinin de devlet tarafından kMŞjlaomasıdir; 
ancak yurt dışındaki vatandaşianimıza -Din h'izimetle-

• rintteki (başıboşluğun doğurduğu büyük sakıncaları sü
ratle karşılaımak 'üzere- Dünya İisiiâlm IBkliği ve Belçi
ka İslâm Kültür Merkezi aracılığıyla yapılan yardım
lar kabul eidilımlşitir. ıHcmen belirtmek isterim 'ki, bü-
!bün 'bunlar, gerek bizden önceki ilki hükümet ve ge
rekte© hükümetimizce geçici Ibir tedlbir olmak üzere 
düşünülmüştür. Ayrıca, bu arada, götürülecek hiz
metlerde devletim gözetim ve denetimi dairnıa temel 
şart olarak belirlenmiştir. 'Nitekim, aylıksız izin ve-
rilmek suretiyle dış ülkelerde- görevlendirilen din 
adamlarının seçimi, doğrudan doğruya Diyanet İş
leri Başkanlığı 'tarafından yaıpıPmiıv'tır. Göüeıvlendiriiien 

din adamları yalnızca Diyanet İşleri Başkanlığı kad
rosundan •seçilımişt.ir. 

Malî yardım Sağlayan yabancı kuruluşların, (gö
revlendirilen din adamlarıyla direkt olar ak ilişki 
kurmaimalıarı esası gettirilmişlbir. Bunu sağlamak için, 
yabancı kuruluşlar tarafından gönderilen malî yar
dım, doğrudan doğruya, görevliler adına açılan bir 
'banka hesabına yatırılmiişiür, 

GöröVİiend'iriıl'en din laldanılaırt Türkiye Cumhuriye
ti Büyükelçiliği: ve Din Hizmetleri Müşaıvirliğin'n gö
zetim ve denetimin© ıtalbi tutulmuştur, 

Büninı hükümetlimde, ilgili devlet bakanı, yunt dı
şındaki vatandaşlarımıza götürülen din h;zmetlerini 
bizzat denetlediğinde, bu hizmetlerin yerine getiril
mesinde laiklik ilkesine aykırı ıhiçlbir tutumu tespit 
etmemiştir., 

BAHRİYE ÜÇÖK '(Ordu) — Onlar da Rabıtanın 
adamı Sayın Ulusu. 

(BÜUEİNİD ULUSU (Devamla) — Değerli nıil-
IdüveikiHeri, bilhassa ifade etmek 'işitiyorum ki, yurt 
dışındaki vatandaşlarımızın din 'hizmetlerini başıboş 
bırakmak ve oralarda yıkıcı, bölücü ve gerici alkımla
rın: ait koşturmasına ıgiöz yummak çok sakıncalı idi. 
Ayrıca, döviz darboğazları ve ekonomik sıkıntılar da 
o farihleırde henüz 'tam olarak giderilememişti. 

Bu nedenlerle, hükümetimiz, 'bizden önceki hükü
metler tarafından başlatılan uygulamaya devam et
miştir. Ancak, dış kaynaklardan malî destek alınır
ken, götürülecek din (hizmetlerinde, cumhuriyet imiz im 
temel niteliklerinden biri olan laiklik ilkesine uy
gun davranılmıası daima 'güvence altına alınmışiUr. 

Değerli milletvekillileri, laiklik, cumhuriyetimizin te
mel ve vazgeçilmez ilkelerinlden binişidir. Bu ilkeden 
hıerihanıgi Ibir taviz verilmesi afsl'a ısöz konusu olamaz. 

©ütün cumhuriyet hükümetleri gibi, 'başkanı okkı-
ğulm1 hükümetin de laiklik konusundaki politikasına 
şu ilkeler hâkim olmuştur : 

il. Dinin kiişiterin iç dünyasında yer alması, 
2« Dinin devlet işlerinden aymliması ve kutsal 

din duygularının devlet işlerine asla kaoşiı'nlma-
ması, 

3. IKişilerin, dinî inanç ve düşüncelerinden do
layı kınanmaması ve farklı işlemlere tabi tutulma-
maşıdır. 

12 Eylülden soinra görev .alan hükümetimiz döne
mindeki bütün icraatımızın sorumluluğunu ş'erefle <t*a-
şıdığımı Ibir kere daha arz ederken; laiklik konuşlun
da yapılan diğer, bazı haksız eleşitirilföre de Ibu vesi
leyle Ibir iki cümle ile temas etmek istiyorum. 

ıBu dönelm de. (12 Eylül sonrası) laiklik konusun
da en titiz davranılan dönemlerden biridir. Nitekim, 
12 Eylülden sonra Kur'an Kurslarının, Diyanet İş
leri Başkanlığının denetimi dışında faaliyet göster
mesi durdurulmuş Ve Ibu kursların açılması Başba
kanlığın iznine bağlanmıştır. Ayrıca, ülke İhtiyaçları 
ve kuruluş amaçları dikkate alınarak, imam hatip 
okullarının sayısı dondurulmuş, üç yılı aşkın görev 
süremizde sadece bir okulun açılmasına izin veril
miştir.. 

IBu konudaki maıruzatımı bitirmeden önce bir hu
susa daha değinmek işitiyorum : Süleymancı dernek
ler hakkındaki dava bizim hükülmiötimiz döneminde 
açılmış olup, bu derneklerin her türlü faaliyeti; de 
hükümetimiz zamanında durdurulmuşitur. Zamanını, 
bunların detaylarını arz ötmeye yeterli değildir. 

IBu- sebeple, maruzatıma burada son verirken; 
bana konuşma imkânı verdiği için Sayın Başkana te
şekkür eder, hepinize en derin saygılarımı sunarım. 
(Alkışlar)' ' 

• IHA!ŞKlA!N — Teşekkür ederim Sayın Ulusu. 
Sayın milletvekilleri, önerge üzerindeki öngörüş-

ımcler 'tamamlaınımıştır. 
ıŞilmdi, Meclis araştırması açılıp açılmamasını oy

larınıza sunacağım : Meclis araştırması açılmasını! 
kabul edenler.., Kabul etmeyenler... Meclis araştırma
sı açılması kabul edilmemiştir., 

Sayın milletvekillileri, çalışma süremiz dloilımuşitur. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzük teklifini gö
rüşmek ve ı8 Nisan 19ı87 Çarşamba günü ısaat 14.30' 
da toplanmak üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanına Saati : 19.35 
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VI. — SORULAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 

Atatürk Havalimanının şeref salonuna yönetmelik 
hükümlerine aykırı olarak yolcu alındığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1609) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bıalkanı tarafından 

yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 
Saygılarımla. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Havaalanlarındaki şeref salonlarına kimlerin gi
receği ve salonla ilgili hizmet ve faaliyetlerin nasıl 
düzenleneceği yönetmeliklerle düzenlenmiş ve bura
dan istifade edecek olan şahıslar da (VIP) tadat edil
miştir. Elbette bu düzenlemenin güVenlik sorunu 
yanında protokoler bir sebebi ve zorunluluğu da 
vardır. 

Bu salona gelen her 'kişinin isminin tespit edil
diği, kayda geçirildiği ve VIP olmayanların kabul 
edilmediği Atatürk Havalimanı Şeref Salonunda gö
revli emniyet memurları ve sorumlu müdüre sordu
ğum bir soru ile de anlaşılmıştır. 

1. 15.2.1987 Pazar günü İstanbul'dan 17,45 uça
ğı «ile Ankara'ya gitmek için yanımda bir milletve
kili arkadaşımla birlikte Atatürk Havalimanına gel
dim ve şeref salonunda uçak saatini beklemeye baş
ladım. 

TaJkriben saat 17,00 sıralarında şeref salonu 30'u 
aşkın kadınlı - erkekli - çocuklu 'bir toplulukla bir 
anda doldu. Üzerlerinde son derece şık ve pahalı 
giysilerinden ve gürültülü ikonuşmalarından Türki-
ye*ye gelen neşeli yabancı bir topluluk intibaını ve
ren !bu kimselerin kim olduğunu ve niçin bu salo
na 'alındığını sorduğumda, oradaki bir görevli Hous-
ton'a Sayın Başbakana geçmiş olsuna giden bir he
yetin biraz evvel Panam ile geldiklerini ve beraber 
oldukları İstanbul Milletvekili bir hanımefendi ile 
birlikte buraya dolduklarını ifade etti. 

1. Şeref salonuna alınan bu şahıslar kimlerdir? 
İsimleri ve meslekleri ile 'bildirilmesi. 

2. İçlerinde Sayın milletvekili Hanımefendiden 
başka (VIP) olmadığı yetkililerce ifade edildi. Ben 
de göremedim ve tanıyamadım. Böyle bir şahıs ve 
şahıslar var mıydı? İki kişi bir uçak dolusu insanı 
refakatle şeref salonuna sokabilir mi? 
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VE CEVAPLAR 

3. Talimatlara aykırı olarak şeref salonuna gi
ren 'bu kişilerin diğer vatandaşlıardan bir ayrıcalığı 
ve üstün ne gibi nitelikleri var ki bu hakkı kendi
lerinde görerek salonda görevli personeli de müş
kül durumda bırakıyor, yönetmelikleri çiğniyorlar? 
'Bakanlıkça bu gibi özel gruplara özel müsaade ve 
müsamaha yapılması için yönetmelik dışı bir emir 
verilmiş midir? 

• 4. Bu kalabalığı salona kabul eden; onlara çay, 
l kahve ikramında bulunan, bu suretle yönetmeliğin 
I paspas gibi çiğnenmesine sebep olan müdür hakkın

da ne gibi işlem yapacaksınız? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı- 2 a 4 . 1987 
Hukuk 'Müşavirliği 

H Ü K M Ü : 51'5-15-589-9581 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına-
İlgi : 24.2.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/1609-7882/31226 sayılı yazınız. 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın 

15.2.1987 Pazar günü saat 17,00 sıralarında Atatürk 
Havalimanı Şeref Salonuna 30'u aşkın kadınlı - er
kekli - çocuklu bir topluluğun dolduğuna, bunların 

I Houston'a Sayın Başbakana geçmiş olsuna giden 
bir heyet olduklarının anlaşıldığına ve bu kişilerin 
yönetmelik hükümlerine aykırı olarak Şeref Salonuna 
alındıklarına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı soru öner-
gesıi incelenmiştir. 

Malumları olduğu üzere konu, 10.6.1982 tarih ve 
2677 sayılı Sivil Hava Meydanları, Limanlar ve Sı
nır Kapılarında Görev ve Hizmetlerin Yürütülmesi 
Hakkında Kanuna müsteniden tamamen Havalima
nındaki ilgili mülkî idare amirinin yetkisine taalluk 
etmektedir. 

Bu 'bakımdan, Baikanlı&ımız ilgili kuruluşları per
soneli ile 'bir ilişkisi bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan Türkiye'deki bütün Havaalanların
daki Şeref Salonlarından faydalanacakları ile bu sa
lonlarım kullanma esasları, Başbakanlığın bir kop
yası ilişik 26.5.1985 tarih ve 06579 sayılı talimatla
rına göre belirlenmiştir. 

Bununla beraber durum 2.3.1987 tarih ve 
I 515-15/336 sayılı yazımızla Atatürk Havalimanı 

Mülkî İdare Amirliğine sorulmuş ve gelen yazıya 
I göre soru önergesinde yer alan sorular aynı sıraya 
I göre cevaplandırılmıştır. 

~ 569 — 



T. B. M. M. B: 86 7 . 4 . 1987 O : 1 

Soru 1. Şeref Salonuna alınan bu şahıslar kim
lerdir? İsimleri ve msslekleri ile bildirilmesi. 

Cevap 1. Şeref Salonuna aklanlar arasında is
tanbul Milletvekili Leyla Yeniay KÖseoğlu ve İs
tanbul Milletvekili İbrahim Özdemir'in eşi ve iki 
çocuğu ile 'birlikte Amerika Birleşik Devletlerinden 
dönen «Türk 'Kadınını Güçlendirme Vakfı» üyeleri 
de bulunmaktadır. 

Bunların isim üstesi elde edilememiştir. 

Soru 2. İçlerinde Sayın Milletvekili Hanımefen
diden başka (VIP) yolcusu olmadığı yetkililerce ifa
de edildi. Ben de göremedim ve tanıyamadım. Böyle 
bir şahıs ve şahıslar var mıydı? İki kişi bir uçak do
lusu insanı refaketle şeref salonuna sokabilir mi? 

Cevap 2. îŞeref Salonuna aknanlar içinde belirti
len milletvekili dışında (YIP) yolcusu bulunmamakta
dır. Nitekim Şeref Salonuna girenlerin durumu an
laşıldığında kendilerine VİP yolcusu olmadıkları ne
zaketle anlatılmış ve bir minibüs ile dış hatlar yolcu 
salonuna 'gönderilmişlerdir. 

Soru 3. Talimatlara aykırı olarak Şeref Salo
nuna giren 'bu kişilerin diğer vatandaşlardan bir ay
rıcalığı ve üstün ne gibi nitelikleri var iki bu hakkı 
kendilerinde 'görerek salonda görevli personeli de müş
kül durumda bırakıyor, yönetmelikleri çiğniyorlar? 
Bakanlıkça bu gibi özel gruplara özel müsaade ve 
müsamaha yapılması için yönetmelik dışı bir emir 
verilmiş midir? 

Cevap 3. Bakanlıkça özel gruplara 'özel müsaa
de ve müsamaha yapılması için herhangi bir emir 
verilmemiştir. 

Bakanlığımız ilgili kuruluşlarından USAŞ ve THY 
personeli Şeref Salonunda resen hareket etme yet
kisine sahip değilerdir. Yukarıda belirtildiği gibi bu 
yetki tamamen Mülkî İdare Amirliğine aittir. Bu ba
kımdan Bakanlığımız ilgili kuruluşları personelinin 
Ikural dışı emir vermeleri de bahis konusu olmamış
tır. 

Soru 4.- Bu ikalabalığı, salona ka'bul eden; onla
ra çay, kahve ikramında bulunan, bu suretle yö
netmeliğin paspas gibi çiğnenmesine sebep olan mü
dür hakkında ine gibi işlem yapacaksınız? 

Cevap 4. Yukarıda açıklandığı gibi personel 
hakkında herhangi bir işlem yapılmasına gerek du
yulmamıştır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 26 . 3 . 1985 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : 19-383-06579 
Konu : Havaalanları Şeref Salonları 

Ulaştırma Bakanlığına 
İlgi : '116.7.1984 gün ve 19-310-12523 sayılı yazı

mız. 

Ankara Esenboğa Havaalanı yabancı konuklar şe
ref salonu ile Türkiye'deki bütün havaalanlarındaki 
şeref salonlarından faydalanacaklar ile bu salonların 
kullanma esasları aşağıda belirtilen şekilde yeniden 
tespit edilmiştir. 

1. Ankara Esenboğa Havaalanı yabancı konuk
lar şeref salonu protokol listesi ek I'de, 

Türkiye'deki bütün havaalanları şeref salonla
rının (VTP salonları) protokol listesi ek Il'de, 

Gösterilmiş fcir., 
2. Yabancı konuklar şeref salonunun açtırılma-

sına; Türk ve yabancı askerî şahıslar için Genelkur
may Başkanlığı Protokol Şube Müdürlüğü, diğer ki
şiler için ise Dışişleri Bakanlığı Protokol Genel Mü
dürlüğü, 

Havaalanlarındaki şeref salonlarının açtırılrriası-
na havaalanı mülkî amiri, 

Yetkilidir. 
3. Şeref salonlarından faydalanacak zevatın ana, 

ba'ba, eş ve çocuklarının bu salonlardan istifade et
meleri ancaik makam sahiplerinin refaketinde seyahat 
etmeleri ile mümkün olacaktır. 

4. Bunlar dışındaki istisnaî durumlarda; yabancı 
konuklar şeref salonunun açılması konusundaki ta
lepler Dışişleri Bakanlığı, havaalanlarındaki şeref sa
lonlarının açılması konusundaki talepler de havaala
nı mülkî amiri tarafından sonuçlandırılacaktır. 

5. Uluslararası kuruluşlar un üst seviye yönetici-
lerıiniin şeref salonlarından istifade etmesi, milletlerara-
si tatbikata göre Dışişleri Bakanlığınca kararlaştırıla
caktır. 

6. Parlamenterlerimizin asgarî bir güvenlik ted
biri olarak kimlik veya pasaport göstererek kendi
lerini tanıtmaları ve başka bir işlem yapılmadan ken
dilerinin ve beraber seyahatleri halinde ana,-baba, eş 
ve çocuklarının VIP salonlarına alınmaları temin 
edilecektir. 

Bilgilerim ve gereğini rica ederim. 
Turgut Özat 

Başbakan 
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EK - 1 
Ankara Eseriboğa Havaalanı Yabancı Konuklar 

Şeref Salonu Protokol Listesi 
A) TÜRK RİCAL : 
— Cumhurbaşkanı, 
— T.B.M.M. Başkanı, 
— Cumhurbaşkanlığı Konseyi Üyeleri, 
— Başbakan, 
— Genelkurmay Başkanının yurt dış*ı resmî ziya

retlerinde, 
B) YABANCI RİCAL : 
— Devlet Başkanları, 
— Devlet Başkan Yardımcıları, 
— Parlamento Başkanları, 
— Başbakanlar, 
— Başbakan Yardımcıları, 
— Genelkurmay 'Başkanları, 
— NATO 'Başkomutanının resmî ziyaretlerinde 

açılır. 

EK - 2 
Türkiye'deki 'Bütün Havaalanlarının Şeref Salonları 

VIP Salonları) Protokol Listesi 
A) TÜRK RİCAL : 
— Cumhurbaşkanı, 
— T.B.M.M. Başkanı, 
— Cumhurbaşkanlığı Konsey Üyeleri, 
— Eski Cumhurbaşkanları, 
— Başbakan, 
— Genelkurmay Başkanı, 
— Ana Muhalefet iPartisi Başkanı, 
— Anayasa Mahkemesi Başkanı, 
— Yargıtay B'aşkanı, 
— Danıştay Başkanı, 
— Bakanlar Kurulu Üyeleri, 
— Kuvvet Komutanları, 
—. Ordu Komutanları, 
— Orgeneraller ve Oraımiraller, 
— YÖK Başkanı, 

. — T.B.M.M, Başkan Vekilleri, Kâtip Üyeleri ve 
İdare Amirleri, 

— T.B.M.M.'nde Grubu Bulunan Siyasî Partiler 
Genel Başkanları, 

— T.B.M.M. Üyeleri, 
— Sayıştay Başkanı, 
— Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, 
— Başbakanlık Müsteşarı, 
— Diyanet işleri Başkanı, 

— Hükümeti temsilen yurt dışına giden ve Baş
kanı en az Müsteşar seviyesinde olan resmî heyet
ler. 

B) YABANCI RİCAL : 
• —Türkiye'deki Diplomatik Misyon Şefleri, 

— Yabancı Devlet ve Hükümet Erkanı, 
— Uluslararası Kuruluşlar Başkanı, Başkan Yar

dımcıları, Genel Sekreteri (Birleşmiş Milletler 
UNESCO, NATO, Avrupa Konseyi, AET, IMF, 
RCD ve İslâm Birliği gibi), 

— NATO Başkomutanı, NATO Güney Avrupa 
Başkomutanı, Kuvvet Komutanları ve Ordu Komu
tanları, 

— Dinî Liderler, 
— Türkiye'ye resmî veya özel temaslar için ge

len önemli işadamları veya heyetler, 
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı kan' 

ın,ı Devlet Planlama Teşkilatınca bugüne kadar ku
mlan fonların yasal dayanakları, gelir kaynakları ve 
harcamalarıyla ilgili olarak araştırma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazdı cevabı 
(7/1613) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Devlet Bakanı ve w Başba

kan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması için gereğini saygıla
rımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Devlet Planlama Teşkilatı, bugüne ka
dar kurulan bütün fonlarla ilgili olarak yasal da
yanaklarının ıtespiti ve gelir kaynaklarının ve harca
malarının ayrıntılı dökümü konusunda bir araştırma 
yapmış mıdır? 

Soru 2. Böyle bir araştırma varsa, 1985 yılında 
her fon için ayrı ayrı gelir kaynaklarını, fonun öz-
gelirleri, bütçeden transferler, diğer fonlardan aktar
m'alar olarak; harcamalarını, fonun temel fonksi
yonlarıyla İlgili giderler, personel harcamaları, cari 
harcamalar, yatırım harcamaları, bütçeye transfer
ler, diğer fonlara aktarm'alar olarak belirten, ayrıca 
gelir - 'gider farklarını gösteren bilgisayar sonuçla
rının bir kopyasını gönderebilir misiniz? 

'Soru 3. Soru 2'de belirtilen sonuçlar, 1986 yılı 
için de hazır olan fonlara ait bilgisayar sonuçlarının 
bir kopyasını gönderebilir misiniz? 
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T.C. 
Devlet B'afcanlıgn 3 . 4 . 1987 

'Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : €02/0546 

Türkiye Büyük Millet 'Meclisi 'Başkanlığına 
İlgi : 27.2.1987 gün ve 7/1613-7922/31368 sayılı 

yazınız. 

İlgide kayıtlı yazı ekinde yer alan ve Edirne 
Milletvekili Türkân Arıkan tarafından verilen «Dev
let Planlama -Teşkilatınca bugüne kadar kurulan fon
ların yasal dayanakları, gelir kaynakları ve harca
malarıyla ilgili olarak araştırma yapılıp yapılmadığı
na» ilişkin yazılı soru önergesine dair görüşümüz aşa
ğıdadır. 

Devlet Planlama Teşkilatında yapılan çeşitli ça
lışmalarda zaman zaman ihtiyaca binaen fonlarla il
gili bilgiler değerlendirilmektedir. 

Ancak, soru önergesinde belirtilen kapsamda ve 
'bilgisayara girmiş çalışmalar henüz tamamlanmamış 
olup bu bilgilerin halihazır durumuyla istenilen şe
kilde değerlendirilmesi mümkün görülmemektedir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağların, 
1982 yılında sermayesinin iki katı tutarında kredi 
verdiği iddia edilen bir bankaya ve bu krediyi alan 
şirkete ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zdı cevabı (7/1617) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Fikri Sağlar 
tçel . 

6 Temmuz 1982 tarihli -gazetelerde «Kastelli ola
yını 'araştıran Bankalar Yeminli Murakıplarının 2 
ornıilyar lira sermayeli bir bankanın bir tek şirkete 
sermayesinin iki katı yani 4 milyar lira kredi verdiği» 
haberleri yer almıştır. Buna göre, 

1. Sermayesinin iki katı krediyi bir tek şirkete 
veren bu banka 'hangi bankadır ve bu krediyi alan 
hangi şirkettir? 

2. Verilen bu usulsüz kredi ile ilgili olarak açı
lan soruşturma hangi aşamadadır? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3 . 4 . 1987 

Bütçe ve Malî Kontrol 
Genel Müdürlüğü 

Sayı •: 1111813-390/7092 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. 'Başkanlığının 27.2.1987 tarihli 

ve 7/li6l7-7931/313®8 sayılı yazısı. 

İçel Milletvekili Sayın Durmuş Fikri Sağlar ta
rafından Sayın Başbakanımıza yazılı olarak cevap
landırılmak üzere gönderilen ve Sayın Başbakan Ve
kilimizin de kendi adına tarafımdan cevaplandırılma
sını tensip ettikleri soru önergesine verilen cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Konuyla ilgili olarak görevlendirilen Banka
lar Yeminli Murakıbı tarafından yapılan inceleme 
sonucunda; T. İmar Bankası T.A.Ş.'nin muhtelif şu
belerince, Banker Kastelli ve Mentaş Menkul Değer
le; Ticaret Anonüm Şirketime, büyük bir bölümü vadeli 
çek karşılığı mevduat sertifikası satışı sureti ile olmak 
üzere, toplam olarak 4 141 860 080 liralık kredi kul
landırıldığı tespit edilmiştir. Yine belirtilen incele
mede. adı geçen banka tarafından Banker Kastelli 
ve bu bankerle yönetim ve sermaye ilişkisi içinde bu
lunan 10 firmaya esham ve tahvilat karşılığı verilen 
avansların da kredi mahiyetinde olduğu ifade edil
miştir. 

2, Görevlendirilen Bankalar Yeminli Murakıbın-
ca düzenlenen raporda; söz konusu kredi işlemleri
nin Bankalar Kanununun 38 ve 45 inci maddelerine 
aykırı olduğu tespit edilmiştir. Bahsi geçen kredi iş
lemlerinin sorumluları hakkında kanunî kovuşturma 
açılması için, raporun bir örneği 15.4.1983 tarihin
de İstanbul Cumhuriyet Savcılığına iletilmiş olup; 
açılan dava 984/697 numaralı esas dosya ile Beyoğ
lu Birinci Asliye Ceza Mahkemesinde devam et
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Sosyal 
Sigortalar Kurumunun İstanbul Vatan Caddesindeki 
depolarında 24.2.1981 tarihinde yapılan kontrolde ye
rinde olmadığı saptanan inşaat malzemelerinin bulu
nup bulunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Mükker-
rem Taşçıoğlıı'nun yazılı cevabı (7/1624) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başıbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

IS.S.K.'nın 'İstanbul Vatan Caddesindeki depoların
da bulunan 172 milyon liralık inşaat malzemesinin 
24.2.1981 günü yapılan kontrolünde yerinde olmadığı 
saptanmıştır. Buna göre, 

;1!< Bu malzeme bulunmuş mudur? Kontrol günü 
yerinde olmamasının sebebi nedir?, 

2. Bu malzeme bulunmamış İse kaybından so
rumlu dlanlıar cezalandırılmış mıdır? 

3. IS.S.K.'nın uğradığı zararın tazmini için ne gi
bi girişıiımler yapılmış ve ne gibi sonuçlar alınmıştır? 

TA 
Çalışma ve 'Sosyal Güvenlik 6.4.1987 

Bakanlığı 
Sayı : SGK-Ü175/56-3210 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlıktan alınan 27.2.1987 tarih ve 

7/1624-7939/31395 sayılı yazınız. 
Adana Milletvekilli 'Sayın Cüneyt Canver'in Sayın 

Başbakanımıza tevcih ettiği, Sayını 'Başbakan Vekili
mizin bu önergeye Sayın Başbakanımız adına tara
fımdan cevap verilmesini tensip ettiği «Sosyal Sigor
talar Kurumunun İstanbul Vatan Caddesindeki depo
larında bulunan 172 milyon liralık inşaat malzemeleri» 
ile iigili yazılı soru Önergesi Bakanlığımızca İncelen-
mıiştir, 

Sosyal Sigortalar Kurumunca 30.6.1978 tarih ve 
25917 sayılı sözleşme ile 1978 birim fiyatları ile 
260 000 000,— TL. I inci keşif bedeli üzerinden :% 
13.54 tenzilatla mütehavvil sisteme göre müteahhit 
Ergun Erakbaş'a 'ihale edilerek yapımına başlanan Va
tan Caddesi Tesisleri İnşaatı Kurum Yönetim Kuru
lunun 11.9.1980 tarih ve 4822 sayılı Kararı ile sözleş
me fesih edilmiştir. 

24.2.1981 tarihinde Kurum elemanlarınca yapılan 
tespitte, müteahhit firmanın Kurumca bedeli ödenımiş 
ihzarat malzemelerini götürdüğünün anlaşılması üze
rine derhal I inci Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığına 
suç duyurusu yapmış ayrıca konu İstanbul Gazios
manpaşa Cumhuriyet Savcılığına intikal ettirilerek 

müteahhit Ergun Erakbaş aleyhine dava açılması sağ
lanmıştır. 

İlgili Sıkıyönetim Komutanlığınca, yapılan koğuş-
tunma sonucu müteahhidin 'götürdüğü malzemelerin 
bir bölümünün yerleri tespit edilerek Kuruma teslim 
edilmiştir. Bulunamayan malzemeler için ise müteah
hit Ergun Erakbaş aleyhine alacak davası açılmıştır, 

Gerek müteahhit firmanın Kurum aleyhine aç
tığı alacak davası gerekse Kurumca müteahhit aley
hine, götürülen ihzaırat malzemeleri sebebi ile açı
lan alacak davaları devam' ederken, müteahhit firma
nın sulh talebi üzerine; müteahhitçe açılan davada, 
feshin iptaline karar Verildiği ancak, usul yönünden 
Yargıtayca bozulmuş olduğu da göz önüne alınarak; 
Bakanlığımızun 16.9.1983 tarih, 19116 sayılı talimat
ları uyarınca fesih sebebiyle açılan davanın sulhen 
hallödilmesi şartı ile, Kuruim Yönetim Kurulunun 
29.9.1983 tarihli Kararı ile, 8/5298 sayılı, fesih veya 
tasfiye sebebiyle yarım kalan inşaatların ilk mıüteah-
hitlerine tamamlattırılabilımesine 'imkân veren Bakan
lar Kurulu Kararnamesi muvacehesinde Kurumla mü
teahhit arasında 30.6.1978 tarih ve 25917 sayılı söz
leşmeye ek olarak 12.11.1983 tariihli protokol aktedül-
ımiş işin devamı sağlanmıştır. 

Bahse 'konu protokolün 1 inci maddesinde işin 
esas sözleşmesinde % 13.54 olan ihale tenzilatı % 18 
olarak değiştirilerek Kurum menfaati sağlanmıştır. 

Aynı protokolün 4 üncü maddesi İle de 24.2.1981 
tarihinde yapılan tespitte yerinde olmayan malzemele
rin ihtiyaç oldukça geri getirilmesi ve müteahhide da
ha önce ödenmiş bedej, olan 1980 yılı fiyatı ile imala
ta girdiği yıl arasındaki fiyat farkının haked'iş rapor 
larından kesilımesıi öngöriilmüş olup; bu madde gereği; 
müteahhit firmanın haked'işlerinden gerekli kesintiler 
yapılarak, 24.2.1981 tarihinde yapılan tespitte götürül
düğü belirlenen malzemelerin 1980 fiyatları ile geri 
getirilmesi sağlanmış bulunmaktadır. 

Müteahhit Ergun Erakbaş'ın taahhüdünde devam 
etmekte olan mezkûr inşaatın ilgilinin talebi üzerine 
ve Kurum Yönetim Kurulunun 28.12.1984 tarih ve 
4027 sayılı Kararı uyarınca, kendisinin de ortağı bu-. 
lunduğu Cer -İnş. ve Tic. Ltd. Şti. ne aynı mukavele 
ve Cki protokol şartları ile devredilımiiş olup; inşaat 
talmamîanırriak üzere devam etmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalardan da görüleceği üzere, 
malzemelerin geri getirtilmesi sağlanmış olduğundan 
herhangi bir Kurum zararı söz konusu olmayıp, 
12.11.1983 tarihli protokolle <% 13.54 olan ihale ten-
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zılatının ;% 18 olaralk değiştirilmesi ile de Kuruma 
âk menfaat sağlanmış bulunmaktadır. 

Bilgi edinilımesimii arz ederim. 
M, Mülkerrem Taşçıoğlu 

Çalışıma ve Sosyal' Güvenlik Balkanı 
5. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Asil 

Çelik operasyonu nedeniyle Hazineyi zarara uğrattığı 
iddia edilen görevliler hakkında ne gibi işlemler yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7J16S0) 

Türkiye Büyük Millet Med'is'i Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

özal tarafından yazılı olarak açıklanmasını saygıla-
rılmfla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

'17 Ekim 1982 tarihli gazetelerde «Devlet tarafın
dan 21,5 milyara satım alınan Koç topluluğuna ait 
Asil Çelik kuruluşunun, Devlet tarafından satın alın
masının bir fiyasko olduğunu Ibu operasyonun sanayii 
kurtarma değil Asil Çelik'e para yatıranı kurtarmak 
olduğunu ve 'Koç'u kurtarmaya 'kimsenin hakkı o'l-
madığını» açılklaimaiktasınız. Ayrıca Asil Çelik'im his
sellerinin nominal değerden nasıl alındığı da akıl ala
cak iş değil bu hisseleri çok düşük değerden almak 
mümkün, üzerinde yazılı para değeri üzerinden al
makla (kimler kurtarılmıştır? Devletin bu kadar parası 
varsa işçiye ödeseydi, köylünün ürünlerine ödeseydıi, 
demektesiniz. Buna göre, 

1, Devlötıi zarara soktuğunu İddia ettiğiniz Asil 
Çelik operasyonu (ile ilgi! olarak İktidarınızda geç
mişe dönük bu tip hatalarım düzeltlilllrnesi Ve yenilen
mem esi için ne gibi önlemler aldınız? 

2. Asfil Çelik operasyonu ile Hazineyi zarara uğ
rattığını iddia ettiğiniz görevliler hakkında ne gibi iş-
Üemîer yaptınız? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Ankara 
ÖKA : 310000/913 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver tarafın

dan (Sayın Başbakanımıza 'tevcih edilen, 'Başbakan Ve-
kıi'İmiizce de tarafımdan cevaplandırılması tensip edi
len yazılı soru önergesi ile ilgii olarak cevabî bilgi
lere aşağıda yer verilmiştir. 

Asil Çeliik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 1974 tarihinde 
40 millyon TL. sermaye ile kurulmuş 'bir anonim şir-

1 'kettir. Şirket sermayesi daha sonra muhtelif tarihler
deki artırımlarla 1981 yılında 4 milyar TL.'ye yüksel-
tilımiiştir. 

1980 yılını 'takip eden yıllarda şürket iç ve dış borç 
ve faiz yükünün getirdiği bir finansman darboğazına 
girmiiştiır. Şirketin bu darboğazı atlatarak kâra ge
çebilmesi ve üretiimfini tam kapasiteye çıkarabilmeği 
amacıyla gerekli -malî desteğin sağlanabilmesi için, 
Hükümet düzeyimde çalışmalar yapılmıştır. 

11.10.1982 tarihli onay ile şirket ortaklarının 
sermaye paylarının Hazine tarafından nomiinal de
ğerleri üzerinden devralınması, finansmanımın Bütçe 
Kanununun 44 üncü maddesine göre % 30 net faizli, 
5 • yıl vadeli ve eşit taksitlerle ödenecek özel Devlet 
TalHvil'i ile 'karşılanabileceği, Şirkete kredi vermiiş bu
lunan bankaların verdikleri kredilerin geri ödenebil
mesi için de yine aynı şartlarla basılarak Devlet 
Tahvillerini almalarımın imkân dahilinde olduğu ve 
10Q milyon TL. IFC'n'in olmak üzere toplam 596 
milyon 60 bin TL. tutarındaki şahıs his'selerin'im ise 
nominal değerleri üzerinden ve nakten ödeme sure
tiyle devralınması mümkün görülmüştür. 

Bu onaya istinaden Asil Çeliik A.Ş., T. İş Ban
kası A.Ş., T. Ticaret Bankası AŞ., T. Sınaî Kal
kınma Bankası A.Ş., Çelik Endüstrisi T.A.Ş, ile Ma
liye Bakanlığı arasında Asil Çelik Sanayi ve Ticaret 
A.Ş.'ne ait hisse senetlerinin devrine ilişkin 11.10.1982 
tarihinde bir protokol imzalanmıştır. 

Geçmişte olduğu gibi »günümüzde de 'gerek işletme 
organizasyonunun bozukluğu gerekse finansman ye
tersizliği yüzünden güç duruma düşmüş şirketler bu-
Itunmak'tadır. Geçmişte finansmanımı öz kaynak yeri
ne büyük ölçüde yabancı kaynaklara dayandırmış olan 
bazı şirketler artan öz kaynak açıkları sonucu kâra 
geçememişler, öz kaynak yaratalmlayarak sorunları gü
nümüze kadar taşnmışilardır. 

Hükümetimizin son yıllarda uygulamış olduğu 
gerçekçi ekonomi politikası bu tüp örneklerin bir da
ha tekrarlanmaması için en 'büyük teminattır. Ancak, 
geçmiş yıllardan günümüze intikal eden bu tip soırun-
ların Yüce Meclîsçe yenii kabul olunan «Sermaye Pi
yasasının Teşviki, Sermayenin Tabana Yaygınlaştırıl
ması »ma dair Kanun hükümleri çerçevesinde toplum
sal yarar ve ekonomik gerekler istikametinde çözüme 
kavuşturulmasının mümkün olacağı düşünülmektedir. 

Bilgilerinize arz olunur. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

MalHye ve Gümrük Bakanı 
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6. — Aydın Milletvekili Osman Esgin Tipi'in, 
Aydın - Germencik - Erbeyli Köyü Ziraî Araştırma 
Enstitüsünün sadece tavukçuluk faaliyetleriyle görev
lendirileceği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1648) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak 
cevariandıntoasını arz ederim* 

iSaygılarımla. 
25.2.1987 

Osman Esgin Tüpü 
Aydm 

1, Aydın İli Germencik 'Kazası Erbeyli Köyünde 
İncir Islah İstasyonu olarak 'kumlan ve halen Erbeyli 
Ziraî Araştırma Enstitüsü olarak faaliyet gösteren 
müessesenin bundan böyle sadece tavukçuluk faaliyet-
lerîiyle görevlendirileceği haber alınmıştır. 

a) Bakanlığınızca 'böyle Ibir çalışma var mıdır? 
Ib) Varsa amaç nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri «• 3.4.1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM- 2-319 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
lîgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Md. Düğünün 2 Mart 

1987 tarih ve 7/1648-7972/31457 saydı yazısı, 

Aydın Milletvekili Sayın Osman Esgin Tipi'nln 
«Aydın - Germendik Erbeyli Köyü Ziraî Araştırana 
Enstitüsünün sadece tavukçuluk faaliyetleriyle görev
lendirileceği iddiası» hakkındaki yazılı soru önergesi 
incelenmiştir. 

Aydın - Germencik Ziraî Araştırma Enstitüsü, es
kiden olduğu gibi incir ve tavukçuluk konusundaki 
araştırma faaliyetlerine devam edecektir. 

Arz ederim. 
ıH. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 

7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut ArıkanUn, 
Et ve Balık Kurumu, Türkiye Süt Endüstrisi Kuru
mu ve Yem Sanayii A.SJnin 1980 - 1986 yıllarında 
iştirak ettikleri şirketlere ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazdı 
cevabı (7/1651) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için, gereğini saygılarımla arz ede
rim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Et ve Balık Kurumunun iştirak ettiği şir
ketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 
yıllarına ait bilgiler aşağıdaki cetvele göre nedir? 

KİT'in İştirak edilen 
İştirak şirketteki şirketin dönem 
ettiği ödenmiş kârından KİT'e 

şirketin sermayesi düşen temettü 
ad» TL. TL 

1 
2. 

Soru 2. Türkiye Süt Endüstrisi Kurumunun işti
rak ettiği şirketlerle İlgili bilgiler, soru l'de belirtilen 
cetvele ve yıllara igöre ayrı 'ayrı nedir? 

tforu 3. Yem Sanayii A,Ş.'riin iştirak ettiği şir
ketlerle ilgili bilgiler soru Tde belirtilen cetvele ve yıl
lara göre ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 3.4.1987 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-320 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
İlgi : Gen. Sök. Kan. ve Kar. Md. nün 2 Mart 

1987 tarih ve 7/1651^7975/31461 sayılı yazısı. 
Edirne Milletvekili Sayın T. Turgut Arıkan'ın il

gi yazı ekinde gönderilen yazılı soru önergesi incelen-
mniştür. 

1. Millet Meclisi İçtüzüğünün 95 inci maddesinin 
(a) 'bendli uyarınca; 1980 - 1984 yılarına ait bilgilerin, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından dü
zenlenip T.B.M.M. KİT Kbmiisyonunda görüşülen yıl
lık raporlardan öğrenilmesinin daha uygun olacağı* 

2. 1985 ve 1986 yıllarına ait bilgiler ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 

— 575 — 



T. B. M. M. B: 86 7 . 4 . 1987 O : 1 

ET VE BALIK KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Dönem Kârından Kuruma Düşen Temettü (TL) 

Şirketin Adi 
Ödenmiş Sermaye (TL.) 

1985 1986 1985 1986 

Migros Türk T.A.Ş. 72 917 

Antalya Mezbaha ve Soğulk 
Depoculuk Ltd. Şt'i. 8 000 

72 917 000 87 500 40Q,~ Kâr etti (kârın dağıtımı bilahara ya
pılacağından kuruma düşen temettü 
belli değil 

8 000 Zarar Kâr etti (kârın dağıtımı bilahara ya-
pılacağından kuruma düşen temettü 
belli değil 

Balıkesir ıSoğuk 
Depoculuk Ltd> Şti. 

Bursa Soğulk 
Depoculuk Ltd. Şti. 
Başaik Sigorta A.Ş. 
Yapağı ve Tiftik A.Ş. 
Yem Sanayii' T. A.Ş. 
GIMA T.A.Ş, 
Kemsan A.Ş. 
Yurtaş A.Ş. 
Kıbrıs Türk Sanayii (*) 
îişiletmelerö A.Ş-

TOPLAM 

49 000 

2 210 000 
20Q 000 

2 000 000 
37 210 000 

186 378 000 
80 000 000 

993 500r-(th) 

3'81 965 500 

49 000 

2 210 000 
200 000 

2 000 000 
37 210 000 

186 378 C00 
80 000 000 

993 500—<;t!h) 

-

381 965 500 

2 110 160,18 

3 035 292,56 
8 000 000,— 

G.Yıl.Zar.Mah, 

Zarar 
Zarar 
Zarar 

100 645 852,74 

Kâr etti (kârın dağıtımı bilahara ya
pılacağından kuruma düşen temettü 
ıbelli değil 

4 203 566 
Kârın dağıtımı biMıara yapılacaktır 

, Zarar 

Geçmiş yıl zararlarına mahsup 
Zarar 
Zarar 

-

(*) 1984'te Sümerbank'a devredildi. 

TÜRKİYE SÜT ENDÜSTRİSİ KURUMU İŞTİRAKLERİMİZİN 1985 YILI SONU İTİBARYLE 
DURUMU 

Iş'birafoin Adı 

Turhal Yem Süt Sanayii A.Ş. 
Konya ve Civarı Süt Sanayii A.Ş. 
Bingöl Yem - Süt Besicilik A.Ş. 
Doğanşehir Süt Ürünleri A.Ş. 
Polsan Süt - Gıda Sanayii A.Ş, 

Ödenmiş 
sermaye 

154i 800 
165 000 
2O0 000 

1 297 
100 000 

(Bin TL.) 
1985 Yuh 

(kârı 

103 083 
28 488 

5 825 

1985 Yılı 
zaırfaın 

552 949 
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İştiraklerimizin 1986 yılı 'bilançoları henüz elimize 
geçmemiş olduğundan son durumları hakkında açık
layıcı biHgi verememekteyiz. 

1986 yılı sonu itibariyle Turhal Yem Süt Sanayii 
A.Ş., Konya ve Civan Süt Sanayii A.Ş., Doğanşehir 
Süt Ürünleri A.Ş. ve Polısan Süt Gıda Sanayii A.Ş. 
iştiraklerimiz olarak görülmekte olup, Kars işletmemiz
de Peysan Gıda 'Sanayii ve Ticaret A.Ş.'ye kiralan
mış bulunmaktadır, 

Yönetinı Kurulumuzun 28.2.1986 tarih Ve 9/133 
sayılı Karan ile Kurumumuzun yeni kurulan şirkete 
% 15 hisse ile katılması uygun 'görülmüştür. Kuru
mumuz Şirkete !% 15 hisse ile (120 000 000) TL.'ye 
ortak olacak, bu hissenin 1/4'ü olan 30 000 000 TL.'iık 
kısmı araç satışı şeklinde olacaktır. 

(Doğanşehir (Süit ve Mamulleri Sanayii A.Ş. ^Malat
ya) henüz faaliyete geçmemiş olup, 7 500 000 TL. olan 
sermayesinin % 40 oranında 3 000 000 TL. sı Kuru-
mnuımuzun taahhüdüdür. 

1970 yılında kurulan 4 000 000 TL. sermayeli ve 
43 Orta'Mı Polsan Süt ve Gıda Sanayi A.Ş.'ne Ku
rumumuz Yönettim Kurulunun 14.12.1970 tarihli ka
rarı ile % 25 oranında 1 000 000 TLL sermaye payı 
ile iştirak etimiştür. 1974 yılı başında şirketin sermayesi 
8 000 000 TL.'ye çıkarılmış ve tamamı ödenmiştir. 
Şirketin 5 Temmuz 1985 tarihinde yapılan Olağanüstü 
Genel Kurul Toplantısında sermayenin 100 000 000 
TL.'ye çıkarılması kamaştırılmış ancak, Kurumumuz 
sermaye artırımıma karşı oy kullanmıştır. Şu anda şir
ketteki sermaye payımız % 2 oranındadır. 

Kurumumuzun % 25 oranında iştirak ettiği Turhal 
Süt ve Yem Sanayii A.Ş.'nin Ekonomik îşler Yüksek 

7 . 4 . 1 9 8 7 0 : 1 

Koordinasyon Kurulunun 19.2.1986 tarih ve 86-4 sa
yılı toplantısında 154.8 milyon liradan 800 000 COO 
TL. artırılan sermayesinde Kurumumuz rüçhan hakkı
nı kullanmayarak hisselerinin 233 sayılı K.H.K.nin 38 
inci maddesi uyarınca Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresince satılmasına karar verilmiştir. Bu konudaki 
çalışmalar devam etmektedir. Kurumumuzun Şirket
teki sermaye payı şu anda % 2.4 oranındadır, 

Konya ve Civarı Süt Sanayi A.Ş.; 1968 yılında. 
5 000 000 TL. ile kurulmuştur. Kurum; Şirket serma
yesine '% 24 oranında iştirak etmiştir. Muhtelif tarih
lerde sermaye artırımına gidilerek 1984 yılında Şirket 
sermayesi 165 000 000 TL.'ye yüksel'üMlmlş ve tamamı 
ödenmiştir. Sermaye artırımında Kurumumuz rüçhan 
hakkını kullanmadığından sermaye katılma oranı % 2 
seviyesinde 3 300 000 TL. olarak kalmıştır. 

Daha önce iştirakimiz olan Bingöl Yem Süt ve 
Besicilik A.Ş.'deki hissemizin Ekonomik İşler Yük
sek Koordinasyon Kurulunun 18.3.1985 tarih ve 85-10 
sayılı toplantısında Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı 
idaresince satılmasına karar verilmiştir. 

Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 
2.7.198:6 tarihinde yapmış olduğu toplantısında şirket 
hissemizin Türkiye Kalkınma Vakfına satılmasına ka
rar verilmiş ve 29.8,1986 tarihinde de satış mukavelesi 
imzalanmıştır. 

Kıbrıs Türk Sanayii işlet. Holding Ltd. Şti.'ndeki 
hissemizde Kıbrıs Koordinasyon Kurulunca kabul 
edilmiş bulunan 13.10.1983 tarih 175 sayılı Nihaî Ra
pora göre Makine Kimya Endüstrisi Kurumuna dev
redilmiş ve Kurumumuzca ödenmiş olan 12.5 milyon 
lira 10.5.1984 tarihinde tahsil edilmiştir. 
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Kuruluş : YEM SANAYİİ TÜRK A.Ş. 

Iştiralk Edifen Şirketin Adı 

1, Bandırma Yem Fa'brikası Ltd. Şlti. 
2, YEMTA - Tariş Yem Sanayii Ltd. Ştii. 
3, ÇUKOYEM - Mersin Yem Fabrikası Ltd. 
4, Eskişehir Yem Fabrikası A.Ş. 
5, Biga Yem Fabrikası A.Ş. 
6, Aksaray Yem Fabrikası A.Ş. 
7, Kayseri Yom Fabrikası A.Şj 
8, Çorum Yem Falbrikası A.Ş. 
9, Manisa Yem Falbrikası A.Ş. 

10. Kars Yem Falbrikası A.Ş. 
11., Sivas Yem Fabrikası A.Ş. 
12. Uşak Yem Fabrikası A.Ş. 
13. İsparta Yem Fabrikası A.Ş. 
14. Bingöl Yem Süt ve Besicilik A.Ş. 
15. BALflKSAN - Balık İşleme San. Tie. A.Ş. 

Şti. 

16. Tavşanlı Yem Fabrikası A.Ş. 

1986 YILI 
KİT'in 

şirketteki 
ödenmiş 
sermayesi 

(TL.) 

TOPLAM 

29 292 500 
18 000 000 
116 000 000 

108 000 Ü0Q 
4 800 000 
32 400 000 
12 000 000 
7 200 000 
13 500 000 
9 200 000 
11 250 000 
13 500 000 
27 000 000 
55 00Q 000 
6Q 000 000 
10 000 000 

427 142 500 

Şirketin 
dönem kârından 

KİT'e 
düşen temettü 

(TL.) 

20 694 837 
10 090 605 

9 720 000 
10 314 280 
14 580 000 
3 600 000 
803 520 

3 645 000 
3 326 400 
892 775 

8 1Ö6 015 
2 490 036 
2 481 300 

90 804 768 
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Kuruluş : YEM SANAYİ TÜRK A.Ş. 

îş'tirak Edilen Şirketin Adı 

1. Bandırma Yem Fabrikası Ltd. Şti. 
2. YEİMTA - Tariş Yem Sanayii Ltd. Ştii. 
3. ÇOKÖYEM - Mersin Yem Fabrikası Dtd. Şti. 
4. Eskişehir Yem Fabrikası A.Ş. 
5. Biga Yem Fabrikası A.Ş. 
6« Aksaray Yem Fabrikası A.Ş. 
7. Kayseri Yem Fabrikası A.Ş, 
8. Çorum Yem Fabrikası A.Ş. 
9. Manisa Yem Fabrikası A.Ş. 

10. Kars Yem Fabrikası A.Ş. 
11, Sivas Yem Fabrikası A,Ş. 
12. Uşak Yem Fabrikası A.Ş. 
13, İsparta Yem Fabrikası A.Ş. 
14. Bingöl Yem Süt ve Besicilik A.Ş. 
15, BAUKSAN - Balık teleme ıSan. Tic. A.Ş. 
\6* Tavşanlı Yem Fabrikası A.Ş. 

TOPLAM 

1985 YILI 
KltTUn 
şirketteki 
ödenmiş 

sermayesü 
(TL.) 

29 292 500 
37 990 605 
16 000 000 

108 000 000 
4 800 000 

3'2 400 000 
1*2 000 000 
28 800 000 
22 500 000 
30 800 000 
İli 250 000 
25 920 0OQ 
27 000 000 

60 000 000 
10 000 000 

456 753 105 

Şirketin 
dönem kârından 

KitT'e 
düşen temettü; 

(TL.) 

24 898 625 
(X) 

(x) 
10 780 000 

<x) 
<x) 
(x) 
(x) 
(x) 
(x) 
<x) 
(x) 
(x) 

(X) 

(x) 

— 

(x) İşaretli Şirketlere henüz Yıllık Genel Kurul Toplantılarını yapmadıkları veya dönem kârı tevzâ 
edilmediği için Kuruluşumuz hissesine düşen temettü belli olmamıştır. 
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8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Toprak Mahsulleri Ofisi, Türkiye Ziraî Donatım Ku
rumu ve Orman Ürünleri Sanayii Kurumunun 1980 -
1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere ilişkin so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'in yazılı cevabı (7j 1652) 

Türkiye Büyük (Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Kiöyişleri 

Bakanı Sayın 'Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak 
cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz ede
nim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru l.i Toprak Mahsulleri Ofisi'riin iştirak et
tiği şirketlerle ilgili 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 
1986 yıllarına ait 'bilgiler aşağıdaki cetvele göre yıllar 
itibariyle ayrı ayrı nedir? 

KİT'in İştirak edilen 
İştirak şirketteki şirketin dönem 
ettiği Ödenmiş % kârından KİT'e 

şirketin sermayesi düşen temettü 
adı TL. TL 

1. 
2. 

Soru 2. Türkiye Ziraî Donatım Kurumu'nun iş
tirak ettiği şirketlerle ilgili 'bilgiler soru lMe 'belirtilen 
cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir?. 

Soru 3. Orman Ürünleri Sanayii Kurumu'nun iş
tirak ettiği şirketlerle ilgili »bilgiler, soru l'de 'belirtilen 
cetvele ve yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve (Köyişleri 3.4.1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem 'Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-321 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Gen, Sek. Kan. ve Kar. Md.'nin 2 Mart 1987 
tarih ve 7/1652-7976/31462 isayılı yazısı. 

'Edirne 'Milletvekili 'Sayın T. Turgut Arıkan'ın ya
zılı sioru 'önergesi incelenımliştir. 

1. Millet Meclisli İçtüzüğünün 95 incti maddesinin 
(a) bendi uyarınca; 1980 - 1984 yıilLarına ait Silgilerin, 
Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu tarafından 
düzenlenip T.B.M.'M. KİT Komisyonunda görüşülen 
yıllık raporlardan öğrenilmesinin daha uygun olacağı, 

2. 1985 - 1986 yıllarına ait bilgiler ekte takdim 
edilmektedir. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğarı 
Tarım Orman ve Köyişieri Bakanı 

İştirak ettiği 
şirketin adı 

Güneş Sigorta AŞ. 

G1MA A.Ş, 

MİGROS T.A.Ş. 

BUMAŞ Tic. AŞ. 

TUNGAŞ AŞ. 
Yem Sanayi T.A.Ş. 
Ankara Halk Ekmek 
Fa'b. A.Ş. 

TOPRAK MAHSULLERİ OFtSt GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Donem kârından 
ödenmiş Sermaye (TL.) kurumla düşen i(TL.) 
1985 1986 1985 1986 

199 000 000 199 000 000 

103 124 Q00 103 124 000 

86 8Ö6 000 86 806 OOp 

90 000 000 90 000 000 

102 270 000 102 270 000 
103 000 000 103 000 000 

44 000 000 44 000 000 

298 500 000 Genel Kurulda kârın dağıtımı gö
rüşülecek. 

Zarar Kâr geçmiş yıl zararlarına mahsup 
edildi. 

104 167 200 Genel Kurulda kârın dağıtımı gö
rüşülecek, 

20 746 685 Şirket kârının dağıtımı Genel Ku
rulda görüşülecek. 

Zarar Zarar 

% 786 010 Genel Kurulda Şirket Kârının da
ğıtımı görüşülecek. 
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TÜRKİYE ZİRAÎ DONATIM KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

1985 Yılında ; 

Dönem 'kârından 
İştirak ettiği Ödenmi Sermaye (TL.) 'kumuna düşen (TL.) 
şirketin adı 

Gübre Fabrikaları TİA.Ş. 18 30(5 000 1 719 000 
T. Gübre (Sanayi A.Ş. 6 000 000 >— 
T. Traktör ve 
Ziraat Mak, A.Ş, 300 900 000 — 
Yem Sanayii T.A.Ş. 2 840 000 
T. Yapağı ve Tiftik A.Ş. 1 000 000 
Güneydoğu Sanayi ve — 
T.A.Ş. 1 000 000 
Söker Sigorta 6 100 000 — 
TAMSAN Tarım Malz. 
San. A.Ş. 2 400 000 
TÜMOSAN Türk 
Motor Sanayi A.Ş, 20 000 000 481 000 

358 545 000 2 200 000 

19816 Yılında : 
Gübre Farikaları T.A.Ş. 64 067 500 
Güneydoğu Sanayi ve 
T.A.Ş. 1 000 000 
Şeker Sigorta A.Ş. 6 100 000 
TAMSAN Tarım Malz. 
Sanayi A.Ş. 2 400 000 
TÜMOSAN Türk 
Motor Sanayi A.Ş. 20 000 000 

93 567 500 

Not : 1986 Yılı Bilanço çalışmaları henüz sonuçlanmamıştır. 
T. Gübre San. A.Ş. 233 sayılı K.H.K. ile İDT haline getirilmiştir. 
T. Yem Sanayii T.A.Ş. 233 sayılı K.H.K. ile İDT haline getirilmiştir. 
T. Yapağı ve Tiftik A.Ş. 233 sayılı K.H.K, ile Sümerbank'm bağlı ortaklığı olmuştur. 
Güneydoğu San. ve Tic. A.Ş halen tasfiye halindedir. 
TÜMOSAN T. Motor San. 233 sayılı K.H.K. ile ASOK'un bağlı ortaklığı olmuştur. 

ORMAN ÜRÜNLERİ SANAYİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 

Orman Ürünleri 'Sanayii Kurumunun herhangi bir işitraki bulunmamaktadır. 
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9. —. Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Ba- j 
yezit'in, Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesi Ziraat İş- I 
letmeleri sahasındaki arazilerin değerlendirilip değer- I 
lendirilmediğine ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı I 
(7/1669) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınaı 1 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orlman ve Köyişlariiı I 

Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

M, Turan Bayezit 
Kahramanmaraş I 

1. Kahramanmaraş Türkoğlu İlçesindeki Ziraat I 
İşletmeleri sahasında mevcut arazilerin tümü ve her 
mevsimde değeriendirlebilmekte midir? 

2. Su altında kalması nedeniyle kusa süreli tarı
ma müsait arazinin Mine Hüyüfc Köyünün muhtaç I 
çiftçilerine kiralanması konusundaki başvurulann ka
bul edilmemesi sebepleri nelerdir? I 

TC. 
Tarım Orman ve Köyişleri 3 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü I 

Sayı: ÖKM - 2 - 211' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Gen. Sek. Kan. ve Kar. Md. lüğünün 4 Mart 

1987 tarih ve 7/1669 - 8017 - 31587 sayılı yazısı. 

Kahramanmaraş Milletvekili Sayın M. Turan Ba- I 
yezit'in «Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Ziraat İş- I 
letmeleri sahasındaki arazilerin değerlendirilip değer- I 
lendirıilmediği» hakkındaki yazılı soru önergesinin ce- I 
vabı ekte takdim edilmektedir. I 

Arz ederim. I 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanı - I 

Katoraımanmaraş Milletvekili Sayın I 
M. Turan Balyezit'in Yazdı Soru önergesinin I 

Cevabıdır I 
Cevap 1. Kahramanmaraş Tarım İşletmesii Mü- I 

dürlüğünün 11 960 dekarı fcültüraltı ve 8 750 dekarı I 
da kültürdişı (yollar, kanallar, işletme merkezi, ba- I 
taklılk) olmak üzere toplam 20 710 dekar arazisi bu- I 
lunmaktadır. I 

1987 programlına göre kültür arazilinin toplam I 
olarak, 10 830 dekarında çeşitli bitkiler yetiştirıile- I 
çektir. J 
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Eski adıyla Kahramanmaraş İnekhanesi Tarım İş
letmeleri Genel Müdürlüğü bünyesine alındıktan son
ra arazi kullanma konusunda önemli tedbirler alın
mış, hayvan yemleri yanında böligeye faydalı olacak 
tohumlukların da yetiştirilmesine önem verilmiştir. 

Önümüzdeki yıllarda hizmete açılacak olan Men-
zelet Barajı ile sulama ve drenaj kanallarının dev
reye girmesi ile 'bu işletmenin 'bataklık arazileri ıslah1 

edilerek üretime sokulabilecek ve böylece çevreye ön
derlik ve öğreticilik görevini en iyi şekilde yerine ge-
tirilecelktir. 

Cevap 2. Civar köylerle birlikte Mine Höyük 
Köyü sakinleri de yıllardan beri 'bu arazileri talep et
mektedirler. İşletmenin yeni aldığı veçhe ve Menzelet 
barajı çalışmalarının bitimine az bir süre kalması 
sebebiyle müracaatlarını sıklaştırmışlardır. İşletme 
sadece yakınındaki köylere değil bütün bölgeye tıiz 
met verecek şekilde faaliyet göstermektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın, 
Türkiye Demir Çelik İşletmeleri, Türkiye Taşkömürü 
Kurumu ve Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin 
1980 - 1986 yıllarında iştirak ettikleri şirketlere iliş
kin Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'den sorusu ve Dev
let Bakanı Mustafa Tınaz Titiz'in yazılı cevabı (7/1683) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ah

met Karaevli tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması liçiin gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edime 

Soru 1. Türkiye Demir Çelik İşletmeleri'nin 
(TDÇ1) iştirak ettiği şirketlerle ilgili 1980,1981, 1982, 
1983, 1984, 1985, 1986 yıllarına ait bilgiler aşağıdaki 
cetvele göre yıllar itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak edilen 
şirketin diönem 

KtFin şirketteki kârından KİT'e 
İştirak ettiği Ödenmiş; düşen temettü1 

şirketin adı sermayesi TL, TL. 

1. 
ı 

(*) NOT: T.B.M.M. nin 2.4.1987 tarihli 85 inci 
Birleşim Tutanak Dergisinde yayımlanan cevaba ek 
cevaptır (7/1683) 
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Soru 2. Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun iştirak 
ettiği şirketlerle ilgili faildiler soru Tdeki cetvele ve 
yıllara göre ayrı ayrı nedir? 

Soru 3. Karaideniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin (KB1) 
iştirak ettiği 'şirketlerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele 
göre ve 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986 yıl
ları itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği 
şirkettin adı 

1 
2 

Bağlı ortaklığın 
şirketteki! 
ödenmiş 

sermayesi TL. 

İştirak edilen 
şirketin dıönem 
kârından bağlı 
ortaklığa' düşeni 
temettü TL. 

T.C. 
Devlet Bakanlığı 3 . 4 . 1987 

Sayı: 07-62/1895 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Devlet Bakanlığına (Sn. Ahmet Karaevli) 
yazılan 5.3.1987 tarih ve 7/1683 - 8037/31659 sayılı 
yazınız. 

b) Devlet Bakanlığının (Sn. Ahmet Karaevli) 
31.3.1987 tarih ve 08 - 68/580 saydı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın yö
nettiği yazılı soru önergesine hazırlanan cevap ekte 
takdim edilmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
M. Tınaz Titiz 
Devlet Balkanı 

Soru 1. Karadeniz Bakır İşletmeleri A.Ş.'nin (KBt) 
iştirak ettiği şirketlerle ilgili bilgiler aşağıdaki cetvele 
göre ve 1980, 1981, 1982,1983, 1984, 1985, 1986 yılları 
itibariyle ayrı ayrı nedir? 

İştirak ettiği 
şirketin adı 

Bağlı ortaklığın şirketteki 
ödenmiş sermayesi TL. 

İştirak edilen şirketin dönem kârından 
bağlı ortaklığa düşen temettü TL. 

Cevap 1. • Aşağıdadır. 

Yıllar 
KBİ'nin iştirak ettiği şirketin 

Adı 

1980 

1981, 
1982 
1983 
1984 
1985 
1986 

BAMAŞ (Büyük Anadolu 
A.§.) 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

Madenleri 

» 
» 
» 
» 
» 
» 

<BağU ortaklığın (KB1) 
şirketteki ödenmiş 

sertnayesıi (İştirakçi) 

420 000.— TL. 

420 000.— TL. 
420 000.— TL. 
420 000.— TL. 
420 000.— TL. 
420 000.— TL. 
420 000.— TL. 

İştirak edilen şirketin 
dönem kârından bağlı 

ortaklığa düşen1 temettü 
TL. 
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11. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, 1980 yılında döviz ve vergi kaçakçılığı ile suç
lanan bir firma sahibi hakkında ne gibi işlem yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Gümrük 
Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1698) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 

16 Aralık 1980 tarihinde Fuat Bezmen isıimli Men- , 
sucat Santral sahibi olan şahıs döviz ve vergi kaçak
çılığı ile suçlanmış ve yapılan operasyonda ailenin 
bireylerinden birinin evindeki operasyon sırasında 
400 çuval belge ele geçirilmiştir. Buna göre; 

1. Bu olay tümüyle (incelenip soruşturulmuş ve 
sonuçları alınmış mıdır? 

2. Alınmış ise olayla ilgili olarak ne gihi işlem
ler yapılmıştır? 

3. Kamuoyuna Fuat Bezmen olayı olarak yansı
yan bu skandalin sonuçları nelerdir? Açıklar mısınız? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 2 . 4 . 1987 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
Ankara' 

Gel. : TRKN : 2181759 - 2909 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına! 
ilgi: 9.3.1987 gün ve 7/1698/8070/31764 sayılı ya

zıları. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üzere 
Zonguldak Milletvekili Sayın Muhteşem Vasıf Yücel 
tarafından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara iliş
kin oevalbımız aşağıda sunulmuştur. 

1. Mensucat Santral Türk Anonim Ş/irketi'nin ve 
hissedarlarının 1976 - 1980 dönemlerine ait işlemleri 
Hesap Uzmanlarına incelettirilmiştir. Hesap Uzman
ları ekibi tarafından yapılan bu incelemeler sonucun
da düzenlenen vergi inceleme raporlarına istinaden 
şiirket ve hissedarlar adına vergi ve Kaçakçılık Cezası 
tarh'iyatı yapılmıştır. 

2. Gerek şirket adına gerekse hissedarlar adına 
yapılan bu tarhiyatlar ile ilgili olarak mükellefler; 
24.2.1983 tarihinde yürürlüğe girmiş olan 2801 Sayılı 
«Bazı Kamu Alacaklarının özel Uzlaşma Yolu ile 
Tahsili Hakkında Kanun»dan yararlanarak ilgili Vergi 
Dairelerine gerekli ödemeleri yapmışlardır. 

3. Mensucat Santral Fabrikası Türk Anonim Şir
keti ve hissedarları hakkında yapılan işlemler ve bu 
işlemlerin sonuçları yukarıda helirtilmiş'tir. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük 
Balkanı 

12. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, 25.8.1981 tarihli gazetelerde yeraldığı ve dip
lomasız oldukları saptanan öğretmenler hakkında ya
pıldığı iddia edilen soruşturmaların sonucuna ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1701) 

Türkiye Büyük Mtiıllet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 

25.8.1981 tarihli gazetelerde «Yurt çapında 1 320 
diplomasız öğretmenin 'belirlenmesinden sonra, sahte 
diploma alındığı ve verildiğinin belirlendiği ve ilk ya
pılan araşıtırmalara göre 2 591 kişiye sahte ortaokul' 
ve lise diploması verildiğinin saptandığı yine Devletten 
maaş alan 1 320 öğretmen hakkında soruşturmanın 
sürdürüldüğü haberleri yer almıştır. Buna göre; 

1. Bu soruşturmanın sonucu ne olmuştur? 
2. Sahte diploma verenler yakalanıp cezalandı-^ 

rılmış mıdır? 
3. Bu tip olayların yinelenmemesi için alman ön

lemler varmidır? Varsa nelerdir? 

T.C. 
Milî Eğitim Gençlik ve Spor 2 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
Ortaöğretim Genel Müdürlüğü 
Sayı: EÖÖİŞ - 570 - 87/9420 
Konu : Diploma iptalleri hk. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına' 
İlgi: Başbakanlık'ın 16.3.1987 gün ve Kanunlar ve 

Kararlar Genel Müdürlüğü K. K. Gn. Md. 18/106 -
2414 - 019946 sayılı yazıları. 

Sayın Başbakanımızca yazılı olarak cevaplandırıl
ması talebiyle Zonguldak Milletvekili Muhteşem Va
sıf Yücel tarafından verilen ve il'gi yazı eklinde Ba
kanlığımıza intikal eden soru önergesinde; «25.8.1981 
tarihli gazetelerde «yurt çapında 1 320 diplomasız öğ-
retlmenıin belirlenmesıinden sonra sahte diploma alın
dığı ve verildiğinin belirlendiği ve ilk yapılan araştır-
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malara göre 2 591 kişiye sahte ortaokul ve lise diplo
ması verildiğinin saptandığı, yine Devletten maaş alan 
1 320 öğretmen hakkında soruşturmanın sürdüğü ha
berleri yer almıştır.» 

Buma göre; 
1. Bu soruşturmaların sonucu ne olmuştur? 
2. Sahte diploma verenler yakalanıp cezalandı

rılmış mıdır? 
3. Bu tip olayların yinelenmemesi için alınan ön

lemler var mıdır? Varsa nelerdir?» denilmektedir. 

Önergede yer alan iddialar, 1977 - 1978, 1978 -
1979 ve 1979 - 198Ö öğretim yıllarını kapsamaktadır. 

Sözü ddilen konuların 1980 yılında Bakanlığımıza 
intikal etmesi üzerine, Bakanlık Müfettişlerince yapı
lan inceleme ve soruşturmalar sonucunda; « Hatalı 
not taıkdıir edilmesi, sınav komisyonlarınca veya öğret
menlerce verilmiş notlar üzerinde tahrifat yapılması, 
okuldan sürekli uzaklaştırma cezası almış öğrencilerin 
okula yeniden kaydedilmesi, okulda hiç kaydı 'bulun
mayanlara diploma düzenlenmesi, öğrencilerin imti
han evrakına kendi yazılarından ayrı b'ir yazı ile evrak 
ilave edilmesi, komisyon üyelerinin imtihan salonuna 
girmelerinin engellenmesi, girenlerin de zorla çıkartıl
ması, imtihanların mevzuatına uygun yapılmaması, not 
fişleri ile imıtihan kağıtlarındaki bazı öğrencilere ait 
notların birbirini tutmaması, imtihanda ıkopye yapıl
ması ve yapılmasına göz yumulması, 'imtihanların ye
terli emniyet ve güvenlik işinde yapılmaması, müfre
dat programı seviyesinin altında sorular sormak sure
tiyle bazı öğrenciler için kolaylık sağlanması » 

Gibi usulsüzlükler tespit edilerek ortaokullarda 
509, lise ve dengi okullarda 3 787, eğitim enstitüleri 
ve meslek yüksekokullarında 3 081 öğrencinin diplo
malarımın iptal edilmesi teklif edilmiştir. 

1. Bakanlık Müfettişlerince getirilen teklifler üze
rine Bakanlık Makamından 1981 ve 1982 yılında alı
nan muhtelif onaylara dayalı olarak; 

Dışardan ortaokul bitirme imtihanlarına giren ve 
diploma alan 509, 

Dışardan lise bitirme imtihanlarına giren ve dip
loma alan 2 889, 

Eğitim enstitüsü ve yüksekokuiarda 2 338, 
öğrencinin diplomaları iptal edilmiş ve bunlara 

yeni imtihan hakları tanınmıştır. 
2. Soruşturma sonucunda kusurlu bulunan; 
Ortaokullarda 28 yönetici ve öğretmen, 

Lise ve dengi okullarda 771 yönetici ve öğretmen, 
Eğitim enstitüsü ve yüksekokullarda 324 yönetici 

ve öğretmen, 
halkkında kanunî işlem yapılmıştır. 
3. Bu ve benzeri durumların yeniden ortaya çık

maması için gerekli tedbirler alınmıştır. 
Dışardan ortaokul ve lise bitirme imtihanları ilçe

lerden kaldırılarak il merkezlerine alınmıştır. Mev
zuatta gerekli değişiklik yapılarak 1980 - 1981 öğre
tim yılından itibaren dışardan ortaokul ve lise bitir
melerde bazı derslerin imtihan soruları Bakanlığımız 
Bilgi îşlem Dairesi Başkanlığınca hazırlanmak sure
tiyle merkezî sistemle yapılmaya başlanmıştır. 

Ayrıca, eğitim enstitüleri ve yüksekokullar, 41 Sa
yılı Kanun hükmünde kararname ile YÖK'e bağlan
mıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 

•13. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü
cel'in, Devlet Malzeme Ofisinin 1979 yılında açtığı 
süpürge ihalesi nedeniyle Devlete zarar verdikleri id
dia edilen yöneticiler hakkında ne gibi işlem yapıldı
ğına ilişkin Başbakandan sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe \Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/1706) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından yazılı ola

rak cevaplandırılmasını saygıyla arz ederim. 
Muhteşem Vasıf Yücel 

Zonguldak 
6 Temmuz 1981 tarihli gazetelerde, Devlet Malze

me Ofisinin 1979'da açtığı 88 bin süpürge ihalesini, 
tanesi 16.65 TL.'dan alan Mehmet Erkuluz taahhüdü
nü yerine getiremediği aynı yıl aynı ihaleyi bu kez 
56.40 liradan alan Mehmet ŞengüTde şartlara uyma
yınca 17 Şubat 1981 günkü ihaleyi 294 liradan bir 
başka firmanın aldığını böylelikle Devletin 29 milyon 
lira zarara uğradığı haberi yer almıştır. Buna göre; 

1. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünün 
Mehmet Şcngül isimli satıcıya gönderdiği 24.2.1981 
tarihli yazıtı ile geri istediği 20 milyon 916 bin 363 
liralık fark DMO'ne ödenmiş midir? 

2. Piyasadaki fiyatı o tarihlerde en fazla 150 lira 
olan süpürgelerin tanesini 294 liradan alarak Devleti 
zarara sokan yöneticiler hakkında ne gibi işlem yapıl
mıştır? 
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T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 3 . 4 . 1987 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 
Dairesi Başkanlığı) 

Sayı: 4 - 1/870 
Konu: Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 9.3.1987 tarih ve 
7/1706 - 8079/31773 sayılı yazısı. 

Sayın Başbakan tarafından yazılı olarak cevap
landırılması isteğiyle Zonguldak Milletvekili Sayın 
Muhteşem Vasıf Yücel tarafından Sorulan ve Sayın 
Başbakan Vekili tarafından, Sayın Başbakan adına 
tarafımızdan cevaplandırılması uygun görülen İlgi ya
zıda belirtilen sorulara ilişkin cevaplarımız aşağıda 
sunulmuştur. 

Önergede sözü edilen süpürge ihalesi 2.10.1978 ta
rihinde yapılmıştır, ihale edilen miktar 100 000 adet
tir. İhaleyi, 28,— TL./adet fiyat üzerinden Izimiir Ti
caret Gökalp Erkulus Firması kazanmış ve firmayla 
2.4.1979 tarih, 79/21 sayılı sözleşme yapılmıştır. Adı 
geçen firma ihale edilen miktarın 88 000 adetlik bö
lümünü yerine getiremediğinden, sözleşme hükümleri 
uyarınca kat'î teminatı lirat kaydedilerek, 4.9.1979 ta
rihinde firma nam ve besabına ihaleye çıkılmıştır. 

İkinci defa yapılan bu ihaleyi, 56.40 TL./adet fi
yatla Mıina Arafat Turizm ve Seyahat Mehmet Şen-
gül Firması kazanmıştır. Bunun üzerine 4.10.19.79 ta
rih, 79/106 sayılı sözleşme yapılarak ihale bu firmaya 
verilmiştir. Adı geçen firmanın da taahhüdünü tümüy
le yerine getirememesi üzerine teminat irat kaydedi
lerek, firma nam ve hesabına 29.12.1980 tarihinde tek
rar ihaleye çıkılmıştır. 

Üçüncü defa çıkılan ihaleyi ise 294,— TL./adet 
fiyatla Bektaş Küçükklavuz Firması kazanmıştır. Fir
mayla 17.12.1981 tarih, 8/27 sayılı sözleşme yapılmış 
ve firma taahhüdünü yerine getirmiştir. 

Sözkonusu ihaleyle ilgili olarak yapılan bu genel 
açıklamadan Sonra, sorulara ilişkin cevaplara gelince; 

Cevap 1. Taahhüdünü yerine getirmeyen Mina 
Arafat Turizm ve Seyahat Mehmet Şengül Firmasın
dan, iki ihale arasındaki fiyat farkı olan 20 908 000,— 
TL.*n»ın tahsili amacıyla Ankara Asliye Birinci Tica
ret Mahkemesi nezdinde dava açılmıştır. Sözkonusu 
dava 31.5.1982 tarih ve 1982/192 sayılı ikarar ile Dev
let Malzeme Ofisi lehine sonuçlanmıştır. Firmanın da
va sonucunda da borcunu ödememesi üzerine, bu de

fa Ankara 10 uncu İcra Memurluğu nezdinde 1984/ 
3796 sayılı icra dosyası ile icrayı takibata geçilmiştir. 

İcra takibinin 'kesinleşmesini müteakip istanbul 
terasına talimat verilerek, borçlunun mallarının haczi 
istenilmiştir. Borçlunun dosya harici takibi yapılmış, 
İstanbul/Beyazıt Ordu Caddesi Hasanpaşa Han No. 
10 adresinde küçük bir süpürgeci dükkanı tespit edil
miş, ancak dükkanda haczi kabil mal bulunmadığın
dan, licra işlemine tevessül edilememiştir. Takibe de
vam edilmekte olup, en son 25.3.1987 tarihinde dos
yada muamele yapılmıştır. 

Cevap 2. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü
ğünce satın alınacak süpürgeler, bu Genel Müdürlük 
tarafından hazırlanan detaylı teknik şartnameye göre 
satın alınmaktadır. 

O tarihlerde piyasada 150,— TL./adet fiyatla sa
tılmakta olan 250 - 300 gr. ağırlığında, otu, teli dikişi 
ve işçiliği kalitesiz süpürgelere karşılık, Devlet Malze
me Ofisince satın alınması öngörülen süpürgelerle il
gili teknik şartnamede; 

Süpürgelerin en az. 600 gr. olacağı, 
Bunların yeşilimsi sarı veya sarı renkte, ince veya 

orta kalınlıkta tohumlardan temizlenmiş süpürge tel
lerinden yapılacağı, 

Kaba teller, budaklar bulunmayacağı, süpürge tel
lerinin düzgün olacağı, testere dışı görünümünde, ıs
lak veya fazla rutubetli olmayacağı ve süpürgelerde 
küflenme emaresi görülmeyeceği, 

GöVdelerinin kendir, kenevir ve pamuk ipler ile 
en az 5 yerinden bağlı ve her bir bağda dikiş buluna
cağı, 

Boyun kısımlarının düzgün ve sağlam olarak ko-
rozyona dayanıklı kaplanmış tel ile en az 10 defa sa
rılacağı, 

Süpürgelerde tohumlu kısımların, budakların, ka
ba tellenin bulunmayacağı, bağların ve dikişlerin düz
gün ve sağlam olacağı, uçlarının sağlam ve düzgün 
olarak görünmeyeeek şekilde gizleneceği, omuz kıs
mında kırılma olmayacağı, 

Süpürgelerin genişliklerinin (En geniş yerinden öl
çüldüğünde) en az 35 cm., boylarının (Süpürgenin 
boynuna kadar olan mesafe) en az 45 cm. olacağı, 

belirtildiğinden, bu şekilde alınan süpürgelerde el-
b'ettekii fiyat farklılığı da olacaktır. 

Sözkonusu husus 1983 yılında Maliye Müfettişle
rince tahkik edilmiştir. Yapılan tahkikat sonucunda 
düzenlenen 28.3.1983 tarih ve 3 - 2 sayılı raporda, ko
nuyla ilgili herhangi bir usulsüzlük bulunmamıştır. 

Ayrıca, bü konu 5 Ekim 1981 tarihli Hürriyet Ga
zetesinde «Açıklama» başlığı ile de tekzip edilmiştir. 
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Netice olarak, belirtilen açıklamalardan da anlaşı
lacağı üzere 88 000 adet battal süpürge ihalesinde mev
zuata aykırı herhangi bir usulsüzlük tespit edileme
miştir. 

Bilgilerini arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoç'in 

Maliye ve Gümrük 
Bakanı 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum - Şenkaya İlçesi ile Horasan İlçesi Azap 
Köyünün sorunlarına ilişkin sorusu ve 'Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1712) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum Horasan İlçesi Azap Köyünün 

yolu ne zaman stabilize yapılıp asfaltlanacaktır? Azap 
Köyünün içme suyu için yapılan depoya çevredeki iki 
üç kaynağın da isale edilip katılması mümkün değil 
mi? 

Soru 2. Erzurum Horasan İlçesi Azap Köyünün 
deprem konutlarının kanalizasyon tesisi yapılamaz 
mı?» 

Soru 3. Erzurum Şenlkaya İlçesinde Zirai Donatım 
Kurumunun bir şubesi açılamaz mı? 

Soru 4. Erzurum Şenlkaya İlçesi hudutları içinden 
geçen Liksör (Gaziler) deresinin aksar suyuna karış
tığı mansap kısmında 20 - 25 m. yükseklikte olacak 
şekilde bir bent (şedde) yapılamaz mı? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 3 . 4 . 1987 

Sayı: ÖKM - 2 - 249 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Gen. Sek. Kan. ve Kar. Md. nün 13 Mart 

1987 tarih ve 7/1712 - 8096/31828 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
«Erzurum - Şenkaya İlçesi ile Horasan İlçesi Azap 
Köyünün altyapı problemleri hakkındaki yazılı soru 
(incelenmiştir. 

1. Erzurum - Horasan - Azap Köyü yolunun sta'b-
lize ve asfalt kaplaması ile kanalizasyon yapılması ta

lebi, ileri yıllarda bütçe imkânları ölçüsünde programa 
alınmak suretiyle 'karşılanmasına çalışılacaktır. 

2. Erzurum - Horasan - Azap Köyü içmesuyu ve 
Erzurum - Şenkaya ilçesinden geçen Liksör (Gaziler) 
deresi üzerine yapılması talep e'dilen gölet konusunda 
mahallinde gerekli incelemenin yapılması için Erzu
rum Köy Hizmetleri X uncu Bölge Müdürlüğüne tali
mat verilmiştir. 

3. Erzurum - Şemkaya ilçesinde, kârlı ve verimli 
olmayacağı düşüncesiyle T.Z.D.K. Şube Müdürlüğü
nün açılması yerine, uygun bir yer bulunduğu takdirde 
ekim mevsimlerine münhasır olmalk üzere muvakkat 
satış ve irtibat memurluğunun ihdasının daha müna
sip olacağı düşünülmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Millî Piyango ikramiye planında değişiklik yapı
lıp yapılmayacağına ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoç'in in yazılı ce
vabı (7/1717) 

Türkıiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı 

tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı 
arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1. Millî Piyango çekilişlerinde ikramiye planla
masını yeniden ayarlamayı düşünür müsünüz? 

2. Bu ikramiye planlamasını amorti ve teselli ik
ramiyeleri kalmak suretiyle, 1 000 000 lira ikramiye
den aşağı olan ikramiyelerin tutarını 10 milyon ve 20 
milyonluk ve 25 milyonluk ikramiye âdetlerimi yükselt
meyi düşünür müsünüz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı1 

(Bağlı ve İlgili Kuruluşlar 3 . 4 . 1987. 
Dairesi Başkanlığı) 
Sayı : 4 - 1 - 752 

Konu: Millî Piyango çekilişleri hakkında Yazılı 
Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Mıillet Meclisi Başkanlığına 
İlgi: Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 

I Kanunlar Kararlar Müdürlüğünün 13 Mart 1987 tarih 
ve 7/1717 - 8106/31860 sayılı yazısı. 
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Tarafımdan yazılı olarak, cevaplandırılmak üzere 
Brzuruım Milletvekili Sayın Hilmi Naİbantoğlu tara
fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişiklin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

Cevap 1. 3670 Sayılı Millî Piyango tdaresi Kuru
luş Yasası hükümlerine göre, ikramiye planlarının tan
zim ve tadili, Genel Müdürlük Yönetim Kurulunca 
yapılmaktadır. 

Bu plan ve programlar yapılırken, ekonomik ve 
sosyal yapıdaki gelişmeler yanında, Kamu oyunun' 
genel arzusu da dikkate alınmaktadır. 

• Bu konularla ilgili olarak elibötteki vatandaşların 
farklı düşünceleri ve teklifleri olmaktadır. Bir kısım 
vatandaşlar, lokomotif ikramiye ta'bir edilen en büyük 
ikramiyelerin yüksek tutulmasını, amortiyle son iki ra
kam ikramiyelerin âdetlerinin artırılmasını talep eder
ken, bir kısım vatandaşlar da, en büyük ikramiye ye
rine, 1, 5, 10 milyon lira gibi küçük ikramiyelerin çok 
miktarda tutulmasını talep etmektedirler. 

Bu bakımdan, vatandaşların bu konudaki farklı ve 
birbirine zıt taleplerini birleştirici ve tüm isteklere ce
vap verici planlar hazırlamanın yanında, Millî Piyan
go İdaresinin pazarlama stratejisinin verimli ve başa
rılı olmaısına da bilhassa itina gösterilmektedir. Bütün 
Itnı hususlar dikkate alınarak, 1986 yılından itibaren 
^dürülen uygulamadan olumlu neticeler alınmış, 
Kamuoyu da memnun olmuştur. Dolayısıyla, bu ko
nudaki şartlar ve gelişmeler izlenmekte, devamlı deği
şen ekonomik ve sosyal şartların yanında vatandaşla
rın .istekleri doğrultusunda icabeden değişiklikler ya
pılmaktadır. 1987 yılı ortalarından itibaren de yeni bir 
fakım değişiklikler yapılacaktır. 

Cevap 2. Yukarda belirtildiği üzere, ikramiye plan
ları yapılırken, sürümü artırıcı tedbirler yanında, ge
niş müşteri kesiminin de yararlanmasına özen göste
rilmektedir. Bu nedenle, amorti ve teselli ikramiyeleri
nin muhafaza edilmesi suretiyle 10, 20, 25 milyon li
ralık ikramiye planının uygulanmasına gidildiği tak
dirde, son beş rakama kadarki ikramiyelerin kaldırıl
ması gerekecektir. Bu uygulama ise, bilet satışlarını 
düşürebileceği gibi, müşterilerin büyük bir çoğunlu
ğunun da kaybına sebebiyet verebilir. 

Bilgilerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptemoçiin 

Maliye ve1 Gümrük 
Bakanı 

16. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Amik Ovası sulama projesine ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakam ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in yazılı cevabı (7/1718) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Amik Ovasının taşkınlardan kurtarılması konu

sunda aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletlerinizi 
saygılarımla arz ederim. 

'Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. (Kış aylarının yağışlı geçmesi nedeniyle sürekli 
sular altında kalan Amik Ovası bu durumundan na
sıl kurtarılacaktır? Bu hususta ne gibi önlemler alın
mıştır? 

2. Amik Ovasında kaç köy ve ne kadar arazi 
sular altındadır? Bu arazilerin tekrar tarıma elverişli 
hale getirilmesi için ne gilbi tedbirler alınmıştır? Bu
güne kadar alınması düşünülen önlemler programa 
niçin alınmamıştır ve söz konusu önlem paketine bü
yük yatırımlar isteyen projeler olduğu için mi, ya
tırımdan kaçınılmıştır? 

3. Amik Ovası sulama projesi hangi safhadadır? 
Amik Ovasını sulamak için Cumhuriyet Hükümeti
nin 2 sene evvel almış olduğu karar niçin askıya alın
mıştır? Bu projenin de ilerlemesi için ve barajın te
melinin atılması için ne gibi önlem alınmaktadır? 

T. C. 
Devlet 'Bakanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 3.4.1987 
Sayı : 002/0683 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Mart 1987 tarih ve 7/1718 - 8107/31862 

sayılı yazınız. 
•'İlgi yazı ile Bakanlığıma gönderilen ve tarafımdan 

cevaplandırılması istenilen (Hatay Milletvekili Mus
tafa Murat Sökmenoğlu'nun yazılı soru önergesine 
verilen cevap ekte takdim edilmiştir. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 

Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Murat Sökmen
oğlu'nun Yazılı Soru önergesi Cevabı : 

Amik Ovasında meydana gelen taşkın olayı 2 
Ocak 1987 tarihinden 17 Mart 1987 tarihine kadar 
bölgedeki yağışların normallerin çok üstünde gerçek
leşmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Bölgeye 1 Ocak - 17 
Mart 1987 tarihleri arasında toplam 874,7 mm yağış 
düşmüştür. Aynı döneme ait 44 yıllık ortalama yağış 
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miktarı ise 453,5 mm. dir. Bu rakamlardan da anlaşı
lacağı üzere bölgeye aynı dönemde 44 yıllık ortalama 
yağışın iki misli fazla yağış düşmüş olup bir tabiî afet 
yaşanmıştır. Yağışların fazlalığı nedeni ile 1941 yılın
dan bu yana kurutularak ıslah edilmesine ve taşkın
lardan korunmasına çalışılan ve 1957 - 1967 yılları ara
sında çiftçiye dağıtılmış bulunan eski Amik Gölü 
alanında, Afrin, 'Muratpaşa, Karasu, Oomba, Bedirge 
ve Asi akarsularının getirdiği yüksek debiler bu saha
nın deşarjını sağlayan Asi nehrinin taşıma kapasitesi
nin çok üzerinde olduğundan, su birikmesine ve akar
su yatakları çevresinde de yer yer arazinin su altında 
kalmasına sebep olmuştur. 

Hatay Valiliği tarafından verilen bilgilere göre 
Amik Ovasında taşkından etkilenen toplam alan 
308 875 dekar olup bunun 212 000 dekan hububat 
ekilidir. Taşkından Merkez İlçe ile Reyhanlı ve Kı
rıkhan ilçelerinde 51 köyde toplam 4 375 çiftçi ailesi 
zarar görmüştür. 

Taşkın gören alanlarda ilk fırsatta acil bakım ve 
onarım işleri yapılacaktır. Ovanın taşkından korun
ması için uzun dönemde yapılması gereken işler ara
sında Afrin Barajı bulunmaktadır. Bu baraj yapıldığı 
taktirde taşkın sorunu bir ölçüde hafifleyecektir. An
cak bu projenin uygulamaya konulması için fizibilite 
çalışmalarının tamamlanması ve finansman sorunun 
çözümlenmesi gerekmektedir. Tahliye kanalları ka
pasitesinin artırılması için projelerin fizibilte çalışma
ları yapılmaktadır. 

Amik Ovası sulama projesi taş'ıkın koruma ile il
gili bir proje değildir. Ancak, planlaması ve fizibilite 
çalışmaları tamamlanan Orta Ceyhan Menzelet proje
si adı altında toplanan projeler paketi ile Kahraman
maraş, Gaziantep ve Hatay illerinde toplam 178 000 
hektar alan sulanabilecektir. Toplam proje maliyeti 
700 milyar lirayı bulan bu projenin uygulamaya ko
nulması finansman sorununun çözümlenmesine bağ
lıdır. 

Devlet-Su işleri Genel Müdürlüğünün mevcut ya
tırım programında yer alan 332 milyar tutarındaki 
27 adet projeye finansman sorunu çözümlenemediği 
için ihale müsaadesi' verilmezken 700 milyarlık bir 
projeyi kısa vadede uygulamaya koymak imkânsız 
gözükmektedir. Amik Ovasının sulaması için hazır
lanan projeler askıya alınmamış olup finansman so
rununun çözümlenmesine çalışılmaktadır. 
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17. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Biir-
ke'nin, NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi Pro
jesine ilişkin sorusu ve Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün yazılı cevabı 7/1725) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Balkanı ta

rafından yazılı olarak cevaplandın'lmasının teminini 
saygılarımla arz ederim. 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Son zamanlarda iç ve dış basında çok sözü edi
len ve uluslararası dış ilişkilerde tartışılmakta olan 
«NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi Projesi» hak 
kında şu hususlarda açıklık getirilmesine gereksinim 
vardır. 

1. Bu proje nedir? 
2. Ne kadar alanı etkisi altında bulunduracak

tır? 
3. Yatırım (istimlak dahil) kıstası nedir? 

4. Türkiye bu proje ile ne kazanacaktır, ne kay
bedecektir? 

5. IBU bölgenin NATO hizmetlerinle tahsisi ile 
toplum üzerinde onur kırıcı etkileri olabilecek mi? 

6. Projenin geliışmesi doğrultusu nasıldır? 

T.C. 
Millî Savunma Bakanlığı 

Huk.MüşKan. •: 1987/'1'16-I9Ü 31 . 3 . 1987 
Konu : Yazılı Soru önergesi. 

Türkiye IBüyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Itlgi : T.B.MJM. 'Başkanlığının 16 Mart 1987 gün 

ve Kan. Kar. Md. 7/1725 - 7678/İ30462 sayılı yazısı. 

'İlgi yazı ile yazılı soruya çevrildiği bildirilen De
nizli Milletvekili Sayın Mustafa Kani IBürke'roin «NA
TO Taktik Silahları Eğitim Merkezi Projesi» hak
kındaki soruları aşağıdaki şekilde cevaplandırılmış
tır. 

Kısa adı Tasem olan NATjO Taktik Av Silahları 
Eğitim Merkezi Projesine 1980 yılında, Avrupa-
NATO hava alt grubunun, askeri komite tarafından 
bir taktik av silahları eğitim merkezi kurulabilirli-
ğinin incelemekle görevlendirilmesiyle başlanmıştır. 
Eğitim merkezi projesinde, Türk ve NATO üyesi 
ülkelerin uçaklarının uçuş ve atış eğitimi yapmala
rı için belirli hava sahalarının tahsisi öngörülmekte 
ve merkezin Konya bava üssünde kurulması düşü-
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nüknektediir. Sözkonusu proje için Tuz Gölünden Ak-
denıize kadar olan hava sahası .tahsis ©dilmekte, atış 
alanı olarak 312 km2 arazinin istimlak edilmesi ge
rekmektedir. Proje için çalışmalar devam etmekte 
olup yatırım maliyeti henüz belirlenmemiş-olmakla 
beraber 370.2 Milyar TL. olacağı tahmin edilmekte
dir. Projenin yıllık geliri ise 306 Milyon Dolar ola
rak tahmin edilmektedir. 

Tasam projesinden Türkiye'nin, istimlak bedeli, iş
letme ve bakım bedeli ve yabancı personel tarafın
dan. yapılacak harcamalar dolayısıyla kazancı olmak
ta, Konya hava üssünün ve Millî Tesislerle NATO 

- ElNF tesislerimin sözkonusu eğitim merkezine terki 
dolayısıyla ortaya çıkacak kaybın, kullanıcı NATO 
ülkeleri tarafından oluşturulacak fondan ve NATO. 
ENF. FONUNDAN karşılanmasına çalışılmaktadır. 
Bundan başka Türkiye'ye (işletici ülke olarak işlet
me masrafı ödenmesi için gerekli düzenlemeler ya
pılacaktır. 

Projenin gerçekleşmesi halinde 'bölgede insan sağ
lığına, yerleşim merkezlerine ve çevreye zarar verme
yecek, turizmi olumsuz yönde etkilemeyecek, ülke 
ekonomisine azami katkı sağlayacak tedbirlerin alın
masına çalışılacaktır. Ayrıca kurulacak tesislerin Tür
kiye'nin hükümranlığı altında olmasını temin ede
cek tahditlerin getirilmesi sağlanacaktır. Bu nedenle 
eğitim merkezinin toplum üzerinde onur kırıcı her
hangi bir etkisi olmayacağı gibi, yapılacak yatırım
lardan bölge halkının ekonomik yönden fayda sağ
layacağı şüphesizdir. 

Tasem projesi Genelkurmay Başkanlığı, Bakanlığı
mız ve Dışişleri Bakanlığı tarafından titizlikle ince
lenmekte olup çalışmalara devam edilmektedir. 

Arz ederim. 
Zeki Yavuztürk 

Millî Savunma Bakanı 

18. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, 
Erzincan Milli Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün 
göreviyle ilgili tutumu hakkında yapılan müracaat 
üzerine ne gibi işlem yapıldığına ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emir-
oğlu'nun yazılı cevabı (7/1729) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından Yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygüarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1, Erzincan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürünün görevli sırasındaki tutum davranış ve ifa
delerim içeren bir tutanağı Sayın Bakanı makamında 
ziyaret etmiş, mezkûr tutanağı kendisine Şubat 1986 
tarihinde makamında kendisine takdim etmiş, bu 
konuda bir tahkikat yaptırmasını istemiştim. 

<1. Bıirkaç ay geçmiş olmasına ve4 herhangi bir iş
leme tevassül edilmediğini öğrenmem üzerine Erzin
can'dan kendisine bir tel çekerek konuyu hatırlat
mıştım. 

3. Bakanlığın 1.4.1986 gün ve 410-86 Sor. înc. Şub-
(404) 549811 sayılı yazıları ile evrakın işleme kondu-' 
ğumu ve sonucu hakkında bilgi verileceği yazıyı al
mıştım. 

4. Aradan geçen bu süre zarfında herhangi bir 
bilgi verilmesine lüzum görülmediğinin sebebi ne
dir? Bakanlık olarak bu kabil işlemlerin aynen, aynı 
şekilde yapılacağının devam etmesini uygun görecek 
misiniz? 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 3 . 4 . 1987 

Personel Genel Müdürlüğü 
Sayı : 410 $96 -244) 

87-Sor. Inc. Sb (530) 44228 

Konu : Erzincan M. E. G. ve S, Md, hk, 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı) 

İlgi : a) T.B.M.M. Başkanlığının 17.3.1987 gün 
ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 7/1729-
813ı8/31930 sayılı yazısı ve eki Erzincan Milletvekili 
Veysel Varol'a ait yazılı önerge fotokop'isi. 

b) Erzincan SHP İl Başkanlığının 31.1.1986 gün 
ve 1986/50 sayılı yazısı ve eki. 

1. Erzincan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürü hakkındaki ilgi (a) yazınız ve eki Erzincan 
Milletvekili Veysel Varol tarafından Başkanlığınıza 
verilen yazılı soru önergesi fotokopisi alınarak ince
lenmiştir. 

2. Erzincan SHP 11 Başkanlığının Erzincan Mil
lî Eğitim Gençlik ve ISpor Müdürü Budak Kirzioğlu 
hakkında Bakanlığımıza göndermiş olduğu ilgi ı(b) 
yazısı ve ekinde özetle; 

a) Millî Eğittim Gençlik ve Spor Müdürünün 
oturmakta olduğu yerden 4 km. uzaklıkta bulunan 
İnönü İlkokuluna çocuklarını her gün makam ara
bası ile götürüp getirdiği, 
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b) Yatılı Bölge Okulunda bulunan kaloriferli 
oto garajına, Devlete ait makam arabası park ©dil
mesi gerekirken Müdür yardımcılarının otolarının 
park edilmesi sonucu Devlete ait otoların dışarıda 
bırakılarak, motor kapaklarının çatlamasına sebep 
olduğu, 

c) 1985 - 1986 öğretim yılı Mse öğretmenleri top
lantısında Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün 
adaba uygun olmayan el hareketleriyle 'birlikte çirkin 
sözler söylediği, 

d) tl'in «Merkez köylerinde öğretmen açığı bu
lunurken Merkez 'ilköğretim okulunda görevli Kaya 
Turan Yıldırım ve Kâzım Kılıçgün isimli öğretmen
lerin girecek sınıfları olmadığı halde bu okulda gö
revde tutulduğu, 

e) İnönü İlkokulu Müdürü Mustafa Uçar'la bir
likte aynı okulun başarılı bir öğretmeni hiçbir gerek
çe göstermeden ve soruşturma yapmadan Bahçeliev-
ler 'ilkokuluna atadığı, 

f) Merkez Mehmetçik İlkokulunda açık bulunan 
bir Müdür Yardımcılığına aynı okulun öğretmenle-
riınden Binali Korkmaz okul müdürlüğünce teklif edil
diği halde Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün 
bu teklifi ilgili öğretmenin Kemalist bir fikre sa
hip bulunduğu nedeniyle reddederek sürtüşmelere se
bep olduğu* 

g) Merkez Ulu köyünde öğretmenlik yapan 16 
yıllık Hüseyin Kılıç isimli öğretmenin hiçbir so
ruşturması yapılmadan hiçbir nedene dayanmadan 
sadece adıgeçen öğretmenin Demokratik bir görü
şe sahip olması ve Tunceli ll'i kökenli bulunması 
sebebiyle mahrumiyeti içeren başka bir köye atadığı 
halde aynı köyde okul müdürlüğü yapan ve soruş
turma geçirerek cezalandırılan Salim Doğan isimli 
öğretmenin sağ görüşlü olması sebebiyle kendi köyü 
olan Üzümlü Bucağına atayarak ödüllendirdiği, 

hj Merkez Fırat İlkokulu Müdürü Kaya Turan 
Yıldırım'ın Sosyal Demokrat görüşe sahip olmasın
dan dolayı sağ görüşe sahip bir öğretmen tarafından 
yapılan şikâyet üzerine hakkında soruşturma yapıl
dığı, soruşturmada şikâyetçinin iddiaları yer alır
ken okul müdürünün savunmalarına yer verilmediği 
sonuç olarak 657 sayılı Kanunun 125/C- ı madde
sine göre tek suç isnad edilerek görevden alma ve 
15 gün maaş kesim cezası gibi iki ceza ile birden ce
zalandırıldığı, 

i) İlin Merkez liselerinde 'taraf tutulmak sure
tiyle öğrencilerin bilhassa sağcı okul müdürleri ta-
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rafından mağdur edildiği, kışkırtıcılık yapılarak öğ
rencilerin gruplara ayrıldığı bu hareketin bariz ör
neğinin Kâzım Karabekir Lisesinde görülebileceği, 
bütün bunlara Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdü
rünün göz yumduğu, 

j) Rotasyona tabi olduğu halde yandaşı olan üç ' 
öğretmeni gideceği yere göndermeyıip hâlâ eski gö
rev yerlerinde çalıştırdığı, 

iddia edilmesi üzerine Erzincan Valisi Metin llyas 
Aksoy'dan iddia konularının incelenerek sonucun
dan Bakanlığımıza bilgi verilmesi istenmiştir. 

3. Erzincan Valiliğinin Bakanlığımıza gönder
miş olduğu cevabî yazısı ekinde alınan Erzincan 
Millî Eğitim Gençlik ve ISpor Müdürü Budak Kirzi-
oğlu hakkındaki ilgi inceleme raporunda; 

a) Sanık İl Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürü Budak Kirzioğlu'nun görevli olmaksızın res
mî araçla çocuklarını okula götürüp, getirttiğine iliş
kin iddiayı subuta erdirecek herhangi bir 'bilgi ve 
belge bulunmadığı, 

b) Müdürlüğe ait araçların kapalı garajda bıra-
kılmayarak açıkta bırakılması sonucu arızalanmasına 
sebep olduğuna ilişkin iddiayı subuta erdirecek bil
gi ve belge elde edilemediği, 

e) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü Bu
dak Kirzioğlu'nun lise öğretmenleri ile yaptığı bir 
toplantıda adaba uygun olmayan çirkin sözler söy
lediği el hareketinde bulunduğuna ilişkin iddiayı su
buta erdirecek bilgi ve belge elde edilemediği, 

d) Merkez İlköğretim okulunda kadro fazlası 
olarak görev yapan Kaya Turan Yıldırım'ın idarî 
bir tahkikat sonucu burada görevlendirildiği bilahare 
İnönü İlkokuluna nakli olunmak sureti ile durumun 
izale edildiği, diğer kadro fazlası öğretmen Kazım 
Kılıçgün ise ileride ihtiyaç duyulacağı için Merkez 
İlköğretim okulunda görevlendirdiği, adı geçenin 
halen öğretmen fazlalığı durumu ğözönüne alınarak 
ihtiyaç bulunan bir okula naklinin uygun olacağı 
kanaat ve sonucuna varıldığı, 

e) Eski İnönü İlkokulu öğretmeni öznur Elve-
ren'in hiç bir gerekçe gösterilmeden ve soruşturma 
yapılmadan, Bahçelievler İlkokuluna nakli olundu
ğuna ilişkin iddiayı subuta erdirecek bilgi ve belge 
elde edilmediği, 

f) öğretmen Binalı Korkımaz'ın Mehmetçik İlk
okulu müdür yardımcılığına Kemalist bir fikire sa
hip bulunması sebebi ile atanmadığına ilişkin iddiayı 
subuta erdirecek bilgi ve belge elde edilemediği, 
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g) Eski Ulu Köyü ilkokulu öğretmeni Hüseyin 
Kılıç hakkında soruşturma yapılmaksızın siyasî gö
rüşünden dolayı, Kureyşli Sarıkaya İlkokuluna yine 
aynı köy İlkokulu müdürü Salim Doğan'ın hakkın
da disiplin cezası uygulandığı halde siyasî görüşün
den dolayı Üzümlü Kasa'bası ilkokuluna atanmak 
'sureti ile ödüllendirildiğine ilişknn iddiayı subuta 
erdirecek bilgi ve belge elde edilemediği, 

h) Eski Fırat İlkokulu Müdürü Kaya Turan 
Yıldınım'ın siyasî görüşünden dolayı hakkında so
ruşturma yapılarak savunmalarına yer verilmediği 
görevden alındığını ve hakkında maaş kesim cezası 
uygulandığına ilişkin iddiayı subuta erdirecek yeterli 
delil elde edilemediği, 

ı) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü, Mer
kez, liselerinde taraf ıtutulmak sureti ile öğrencilerin 
mağdur edildiği, kışkırtıcılık yapılarak guruplara ay
rıldığı sağcı okul müdürlerinin bu tutum ve davra
nışlarına göz yumduğuna ilişkin iddia ile ilgili ola
rak yeterli delil elde edilemediği, 

d) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürünün ro
tasına tabi olarak tayini çıkan üç öğretmeni yeni 
igörev yerlerine göndermeyerek eski görev yerlerinde 
çalıştırdığına ilişkin iddiayı subuta erdirecek herhan
gi bir bilgi ve belge elde edilemediği, 

Sonuç ve kanaatine varıldığı anlaşılmıştır. 
3. Sözkonusu dilekçenin Bakanlığımıza intika

linden sonra Erzincan Valiliğine gönderilerek ge
rekli incelemenin yapılmasının istenmesi ve konunun 
önemine binaen iddialar üzerinde hassasiyetle duru
larak rapor düzenlenmesi sebebiyle dilekçeye daha 
erken bir süre içerisinde bilgi vermek mümkün ol
mamıştır. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

19. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, 
Erzincan - Kemah İlçesine bağlı bazı köylerin sula
ma kanalları sorununa ilişkin sorusu ve Tarım Or
man ve Köy işler i Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı 
cevabı (7/1733) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyiş-

leri Bakanı tarafından Yazılı olarak oevaplandırıl-
masma aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

1. Erzincan'ın Kemah İlçesine bağlı Olukpmar 
köyünün, 3 954 870 m2, Sanyazı Köyünün 2 008 074 
m2, Incedere Köyünün 1,061 254 m2 araziye sahip ol
duğu kayden mevcut bulunmaktadır. 

2. Halen mevcut kanallar toprak vesaire dolmuş 
olduğunda kafi derecede su alınması mümkün ola
mamaktadır. (Buna ilaveten su alan arklar da toprak
la dalduğundan bu arklara arzu edilen su alınama
maktadır. Bu itibarla, 

3. Mahallinde bir keşif yaptırılması, kanal ve 
arkların da beton olarak yaptırılması hususu dü
şünülemez mi? 

4. Topraksu (Başmühendisliğince 1982 yılında 
Deliçay deresinden alınacak sulama suyu ile Oluk
pmar - Incedere ve Aksakal köylerine ait 4120 
dekar arazinin sulanması içim hazırlanan sulama 
tesisi projesinin 1987 programına alınması mümkün 
olamaz mı? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyiışleri 3. . 4 . 1987 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM. 2 - 255 

Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Kan. ve Kar. Md. lüğünün 

17 Mart 1987 tarih ve 7/H733 - 8142/31934 sayılı 
yazısı. 

Erzincan Milletvekilli Sayın Veysel Varol'un ilgi 
yazı ekinde gönderilen yazılı soru önergesi incelen
miştir. 

Erzincan - Kemah - Incedere, Aksakal ve 'Oluklu 
köyleri arazilerine sulama suyu temini konusundaki 
detaylı etütler henüz sonuçlanmamıştır. Söz konusu 
etütlerin biran önce tamamlanması için Erzurum 
Köy Hizmetleri X. Bölge Müdürlüğüne gerekli tali
mat verilmiştir. Etüdlerin sonuçlanmasını mütea
kip gerekli işlem yapılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve KÖy^leri 
(Bakanı 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
yolsuzlukları nedeniyle görevinden alındığı iddia 
edilen Hakkâri İli Bayındırlık eski Müdürüne iliş
kin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail 
Safa Giray'in yazılı cevabı (7/1737) 

— sn — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına | 
Aşağıdaki sorumun Bayındırlık ve îskân Bakanı 

tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ede- I 
dm. I 

Saygılarımla. 
Mehmet Sait Erol 

Hakkâri 

ıL Hakkâri Bayındırlık Müdürü iken yapılan iha
lelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla görevinden alı
nan, teknik eleman olarak başka il müdürlüğü em- I 
rine verilen Mirza Mehmet Çetin; gerek Hakkâri 
Bayındırlık Müdürlüğü görevinden gerekse »12 Eylül' 
den sonra Hakkâri Belediye Başkanlığı dönemindeki 
yolsuzluklardan dolayı hakkında Hakkâri mahke
melerinde kamu davası açıldığı ve yargılandığı iddia 
edilmektedir. Doğru ise dava hangi safhadadır? 

2. Yolsuzluklarından dolayı görevinden alman 
kişiyi aynı Hükümet tekrar aynı göreve ne amaçla I 
ve ne maksatla ve kimlere hizmet vermek vaadiyle 
yapılmak istenmektedir? I 

3. Atama bazı çıkar çevrelerin istekleri doğrul
tusunda yapılıyor izleniminin doğmuş olmasında I 
Bakanlık olarak herhangi bir sakınca görmemekte 
misiniz? 

T.C. 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı 3 . 4 . 1987 

Basın ve Halkla İlişkiler. 
Müşavirliği 

Sayı : A-13/-öl/'1564 

'Konu : Hakkâri Milletvekili Sayın Mehmet Sait 
Erol'un Yazılı Soru önergesi. I 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi yazınız ilişiğinde alınan Hakkâri Milletve- I 

7/1737 - «1^9/3/1908 sayılı yazınız. 
İlgi yazınız ilişiğinde alınan Hakkari Milletve

kili Sayın Mehmet Sait Erol'un Bakanlığa yönelttiği 
yazılı soru önergesinde yeralan hususlar incelenmiş I 
ve sorular itibariyle cevaplarimız aşağıda sunulmuş
tur. 

Soru 1. Hakkâri Bayındırlık Müdürü iken ya
pılan ihalelerde yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla gö
revinden alman, teknik eleman olarak başka il mü
dürlüğü emrine verilen Mirza Mehmet Çetin; ge
rek Hakkâri Bayındırlık Müdürlüğü görevinden ge
rekse 12 Eylül'den sonra Hakkâri Belediye Başkan
lığı dönemindeki yolsuzluklardan dolayı hakkında 
Hakkâri mahkemelerinde kamu davası açıldığı ve | 
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yargılandığı iddia edilmektedir. Doğru ise dava han
gi safhadadır? 

Cevap 1. Mirza Mehmet Çetin, halen Van Ba
yındırlık ve İskân Müdürlüğü emrinde. Yüksek Mi
mar olarak görev yapmaktadır. Hakkâri Belediye 
Başkanlığı dönemindeki yolsuzluk iddiaları ile ilgili 
olarak hakkında, 11 İdare Kurulunca Meni Muhakeme 
kararı verilmiştir. 

Soru 2. Yolsuzluklardan dolayı görevinden alı
nan kişiyi aynı Hükümet tekrar aynı göreve ne 
amaçla ve ne maksatla ve kimlere hizmet vermek 
vaadiyle yapılmak istenmektedir? 

Cevap 2. Adı geçen için hiç bir amaç bulunma
makta olup Hakkâri Bayındırlık ve Mân Müdür: 

lüğü görevine de tayini sözfconusu değildir. 
Soru 3. Atama bazı çıkar çevrelerin istekleri 

doğrultusunda yapılıyor izleniminin doğmuş olmasın
da Bakanlık olarak herhangi bir sakınca görmemek
te misiniz? 

Cevap 3. 1. ve 2. sorulara ilişkin cevaplarda be
lirtildiği gibi ilgilinin »böyle bir göreve atanması müm
kün değildir. 

Bilgilerinizle arz ederim. 
1. Safa Giray 

İmar ve İskan Bakanı 
21. — Erzincan Milletvekili Veysel Varol'un, Er

zincan İline bağlı bazı köylerin elverişsiz hava şart
ları nedeniyle kapanan yollarının ulaşıma açılması 
için çaba gösterilmediği iddiasına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Do-
ğan'ın yazdı cevabı (7/1740) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından Yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı saygılanmla arz ederim. 

Veysel Varol 
Erzincan 

H. Kış mevsiminin yurdun bazı bölgelerinde özel -
likle doğuda elverişsiz şartlar içerisinde devam ettiği 
malumunuzdur. Erzincan'ın birçok köyleri de bu yüz
den ulaşımını kaybetmiştir. Tercan İlçesinde birkaç 
defa ulaşıma açılan köylere mukabil; (16 köy olup, 
isimleri bende mevcuttur) bir defa dahi semtine 
uğranılmayan; Beykonak, Yaylım, Doluca, Gafur-
efendi, Altunfcaya, Çatakdere, Konarlı Başbudak, 
oğulveren, Yenibucak, Armutluk Ilısu, Yastık, Ke-
mercay, Elmalı, Kavaklık köylerinin kaderi ile haş
haşa bırakılmasını dolayısıyla hiçbir çaba gösteril
memiş olmasını doğru bulur musunuz? Ayrıcalıklı 
bu tutuma son verilmesini düşünüyor musunuz? 
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TC. 
Tarım ve Orman ve Köyişleri 3 . 4 . 1987 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-253 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Geni. Sök. Kan. ve Kar. Md. nün 17 Mart 

1987 tarih' ve 7/'l740-8178/32002 sayılı yazısı. 

Erzincan Milletvekili Sayın Veysel Varol'un ilgi 
yazı 'ekinde gönderilen yazılı soru önergesi Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğüne incelettirilmiştir. 

Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce Erzincan 
Köy Hizmetleri 11 Müdürlüğü ile yapılan görüşme

lerde; (Erzincan İli Tercan İlçesine bağlı Beykonak 
Yaylım, Doluca, Gaf uref endi, Altunkaya, Çatakdere 
Konarlı, Başbudak Oğulveren, Yenibucak, Armuttuk 
Ilısu, Yastık, Kemercay Elmalı ve Kavaklık köyle 
rinin yollarında Köy Hizmetleri Erzurum X. Böl 
ge Müdürlüğünce hazırlanan ve Erzincan Köy Hiz 
metleri Müdürlüğünce uygulanan kar mücadelesi 
Programı dahilinde bir kaç sefer kar mücadelesi ya 
pıldığı ve halen söz konusu iköyyollarının ulaşıma 
açık olduğu öğrenilmiştir. 

Arz ©derim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

- . . > . . »m<t ,.«.. 
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Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 

ve 17 arkadaşının, üç kamu bankasının Türkiye Öğ
retmenler Bankasına ortak olmasıyla ilgili karar ve 
işlemlerin incelenmesini sağlamak ve yapılan operas
yonun sorumlularını tespit etmek amacıyla Anayasa
nın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/48) 

2. — Konya Milletvekili Sabrr Irmak ve 10 ar
kadaşının, Cumhuriyetimize yönelik iç ve dış irticaî 
faaliyetleri ve bu konuda alınmış ve alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/49) 

3. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç 
ve 41 arkadaşının, muhalefete mensup milletvekil
leri tarafından verilen kanun tekliflerinim komisyon
larda ve Genel Kurulda ele alınmamasının nedenleri 
ile yasama fonksiyonunun tek yönlü olarak işleme
sine yol açan bu uygulamanın düzeltilmesi için alı
nabilecek tedbirler konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci (maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/22) 

4. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen ve 
20 arkadaşının, Ordu ili Korgan ilçesindeki Ziraat 
Odası ile T.C. Ziraat Bankasında görevli bazı yöne
ticilerin önderliğinde oluşan bir şebekenin, çiftçilerin 
üretime yönelik ihtiyaçları için tahsis edilmesi gere
ken ziraî kredileri kendi çıkarları yönünde kullana
rak haksız kazanç sağladıklarına dair iddiaları tespit 

etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/50) 

5. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu ve 
24 arkadaşının, turizm işletmelerinde kurulan talih 
oyunu salonlarıyla ilgili iddiaların gerçeklik derecesi
ni ve bu sorunu çözümleyecek acil tedbirleri tespit et
mek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/51) 

6. — Antalya Milletvekili Aydın Güven Gürkan 
ve 29 arkadaşının, yurt dışında yerleşmiş bulunan va
tandaşlarımızın demokratik ve laik cumhuriyet ilke
lerine ve ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı örgüt
lenmiş güçlerin etkilerinden korunmaları, maddî ve 
manevî yönden desteklenmeleri için alınacak tedbir
leri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Mec
lis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/52) 

7. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke ve 
10 arkadaşının, Türkiye-ABD ilişkilerirde mevcut 
olduğu iddia edilen aksaklıklarla bu konuda alınacak 
tedbirleri ve SE1A anlaşmasının her iki ülkeye sağla
dığı yararları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103. üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/53) 

8. — Zonguldak Milletvekili Cahit Karakaş ve 16 
arkadaşının, Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege 
sorununun sağlıklı bir çözüme ulaştırılabilmesi için 
konuyla ilgili olarak bugüne kadarfci gelişmeleri ve 
alınan ön|emleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 
98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/54) 

e 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

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

3. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş- I 
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/631) 

4. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye- I 
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) I 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, I 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın I 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere iKşkin İçişleri I 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) I 

6. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası I 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin I 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) I 

7. — İstanbul • Milletvekili Günseli özkaya'nın, I 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan I 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so- I 
ru önergesi (6/778) 

8. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey- I 
lan'ıri, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) I 

9. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti- I 
çilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş- I 
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

10. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka- I 
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

11. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
Iş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna I 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet I 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru I 
önergesi (6/797) 

12. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önerge- I 
si (6/800) 

13. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

14. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YlBt-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 

(1) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir, 

olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

15. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

16. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

. 17. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü sor önergesi (6/817) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

19. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur Işhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

20. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, be
lediyelerce yapılan 'yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

21. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/838) 

22. •*- Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

23. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

24. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

2(5. — İstanbul Miilletvekili İbnahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

26. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 
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27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, » 
Denizli-Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurs I 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile I 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 
ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner- I 
gesi (6/885) 

28. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU- I 
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş- I 
kin Sanayi ve Ticaret Bakamndan sözlü soru öner- I 
.gesi (6/886) 

29. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için I 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın- I 
dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) I 

30. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna- I 
kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve I 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) I 

31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'm, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için I 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu- I 
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

32. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet I 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia- I 
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) I 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di- I 
yarbakır İlinde' faaliyet gösteren yabancı bir firmada I 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

34. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, I 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile I 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru I 
önergesi (6/894) 

35. — Hatay- Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkim Kül- I 
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi I 
(6/913) (1) 

36. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, 
yurdumuza iltica ederi Naim Süleymanoğlu'nun Lond- I 
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir I 
şirketin kariıeramanlarınca görüntülendiği iddiasına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

37. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkim Sanayi ve Ticaret Bakanından söz
lü soru önergesi (6/898) I 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

39. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun pamuk ürünüyle ilgili olarak alınan yeni ka
rarlara ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/939) (1) 

40. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T.C. Ziraat Bankasınca 1979 yılından beri Do
ğu Anadoluldaki süt ve besicilik işletmelerine verilen 
kredilere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/940) (1) 

41. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

42. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafımdan bir şirkete pro
vizyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

43. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletvekili 
hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/901) 

44. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, İzmir İli Büyükşehir ve ilçe belediyelerince 1984 
- 198*6 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üze
rindeki işlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/964) (1) 

46. — 'Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, Istaribul İli IBüyükşöhir ve 'ilçe belediyelerince 1984 
- 1986 yıllarında ihale edilen on milyon liranın üze
rindeki işlere ilişkin İçişleri Bakanından «özlü soru 
önergesi (6/965) (1) 

47. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikan' 
in, ithalat veya ihracat için ödenen vergi iadesi, fon 
ve prim oranlarının değiştirilmesinden doğan zararla
rının tazmini içlin ilgili kuruluşlarca 1984 - 1986 
yıllarında Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/957) (1) 



48. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, 1985 yılında Anavatan Partisine ka
tılan 'belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediye
lere çeşitli kaynaklardan yapılan yardımlara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/966) (1) 

49. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezifin, 1986 yılında Anavatan Partisine katı
lan belediye 'başkanlarının temsil ettikleri belediyelere 
çeşitli kaynalklardıan yapılan yardımlarla ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/967) (1) 

50. — Kayseri Milletvekili 'Mehmet Üner'in, Kay
seri Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinin ne 
zaman hizmete açılacağına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/958) (1) 

51. — Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, toplu konut kredilerinin artırılmasının düşünü
lüp düşünülmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/959) (1) 

52. — 'Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

53. — Diyarbakır 'Milletvekilli Mahmud Altun-
•akar'uı, Diyarbakır tünde oereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara (ilişkin lç-
dşleni Bakamından sözlü soru önergesi (6/915) 

54. — (İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk' 
ün, Toprak Mahsulleri Ofisinin zarar etmesine neden 
olduğu iddia edilen bazı işlemlere ve sorumlularına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/960) (1) 

55. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arıza
larının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup 'bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

56. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Bursa İli Orhangazi İlçesinde mülkiye
ti Belediyeye ait olan bir çay bahçesinin tahliyesi ve 
yıkımıyia ilgili olarak yapılan işlemlere ve bu husus
ta alınan tedbirlere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi 1(6/968) (1) 

57. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, da
ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

58. — İstanbul Milletvekili - Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Ankara Belediyesince baca kontrollerinde 
kullanılmak üzere satın atadığı iddia edilen helikop-

4 -

ı terin özelliklerine ve satın alma işlemlerine ilişkin 
I İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/969) (1) 

59. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
I ün, PTT kıyı telsiz istasyonlarında görevli persone-
I le ve bu istasyonların çalışmalarına ilişkin Ulaştırma 

Bakanından sözlü soru önergesi (6/922) 

60. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
I Mart 1983 tarihinden Ibu yana parti değiştiren beledi

ye 'başkanlarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/970) (1) 

61. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos-* 
I yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
I toplanan paralara ve yapılan harcamalara ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/971) • (1) 
62. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 

I büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) 

63. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm 
getirmek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Baş-

I bakandan sözlü soru önergesi (6/925) 
64. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi-
I derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 

Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) 

65. — 'İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
I ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları

nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) 

66. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba-

I kandan sözlü soru önergesi (6/928) 
67. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 

bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine iliş-
J kin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi (6/929) 
I 68. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye-
I lerden bazılarının «"başarılı belediye» olarak seçil-
I meşinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/930) 
I 69. —Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Ada

na ve Çukurova'da görülen sivrisinek ve sıtma tehli
kesine karşı ne gibi önlemler alınacağına ilişkin Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önerge
si (6/932) 

70. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 
i İli Banaz İlçesinin Ahat ve Çamsu köylerine pancar 



kantarı yapılıp yapılmayacağına' ilişkin. Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/933) 

71. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran BayezitMn, Kahramanmaraş Narlı - Türkoğlu 
yoluna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/934) 

72. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde gerçekleştirilen 
pamuk üretiminde verim ve kalite açısından düşüş 
olduğu iddiasına ve t>unun nedenlerine ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
<6/935) 

73. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Balıkesir - Burhaniye İlçesinde balık
çı barınağı yapılması için çalışma yapılıp yapılmadı
ğına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/936) 

74. — Sürt Milletvekili Mehmet Abdurrezak 
Ceylan'ın4.3.1987 tarihinde T.R.T. bültenlerinde yer 
alan demecine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/937) 

75. — Konya Milletvekili Salim Ere'lin, Konya-
spor - Sakaryaspor futbol maçında Konya Atatürk 
Stadyumunun şeref tribününde resmî protokole uyul
madığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/938) 

76. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Merkez - Pirinçlik Jandarma Karakolun
da Cayıran Köyü halkından bazılarına işkence yapıl
dığı ve bir vatandaşın işkence sonucu öldürüldüğü id*-
diasına ilişkin. İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/941) 

77. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir İline bağlı bazı ilçelerin vekil kaymakamları 
haklarındaki iddialara ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/942) 

78. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır - Dicle İlçesi Kırkpınar Köyü ve mezrala
rında yaşayanlara emniyet tim ekiplerince işkence ya
pıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/943) 

79. — Diyarbakır 'Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Bakanlar Kurulunca 4.3.1987 tarihinde yapı
lan Houston irtibatlı toplantının nedenine ve maliye
tine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/944) 

80. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
uydular aracılığıyla katıldığı 4.3.1987 tarihli Bakanlar 
Kurulu toplantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/945) 

81. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Danışma Mec

lisi Anayasa Komisyonundaki müzakere tutanakları
na ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanından 
sözlü soru önergesi (6/952) 

82. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sendikalar Kanunu ile Toplu İş Sözleşmesi, Grev 
ve Lokavt Kanununun Millî Güvenlik Konseyindeki 
müzakere tutanaklarına ilişkin Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanından sözlü soru önergesi (6/953) 

83. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Sosyaldemokrat Halkçı Partili milletvekilleri tara
fından verilen sosyal içerikli kanun tekliflerinin mak
satlı olarak görüşülmediği iddiasına ilişkin Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanından sözlü soru öner
gesi (6/954) 

84. _ İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, Hükümet üyelerinin işçi kongrelerine katılmadık
ları ve yurt dışı gezilerine bu kesimden temsilci götür
medikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/946) 

85. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, grev ve lokavtlarda mülkî amirlerce alınacak ted
birlere dair tüzüğe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/947) 

86. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, piya
sadaki tüpgazların eksik çıktığı iddiasına ve bu hu
susta ne gibi önlem alınacağına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/948) 

87. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, söz
leşmeli personelin ücret tavanını kaldıran Bakanlar 
Kurulu kararından sonra bazı kuruluşlarca eleman 
transfer edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/949) 

88. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, An
kara Meşrutiyet Caddesi imar planında 1987 yılında 
değişiklik yapıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/950) 

89. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, firarda 
olduğu iddia edilen Konya - Çumra İlçesi Ülkü Ocak
ları Derneği eski Başkanının yakalanamama nedeni
ne ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/951) 

,90. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli Ceylanpınar İlçesinde jandarma tarafın
dan gözaltına alınan bir şahsın götürüldüğü keşif 
mahallinde kaçmak isterken öldürüldüğü iddiasına ve 
olayla ilgili olarak yapılan tahkikata ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü-soru önergesi (6/955) 

91. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, İran - Irak savaşına müdahalede bulunma-



mız için ülkemize baskı yapılıp yapılmadığına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/956) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — Ulaştırma Bakanlığının Teşkilat ve Görev

leri Hakkında 182 sayılı Kanun Hükmünde Kararna
me ile Bu Kanun Hükmünde Kararnamenin Bazı Hü
kümlerinin Değiştirilmesi Hakkında 211 sayılı Kanun 
Hükmünde Kararname ve Bayındırlık, İmar, Ulaş
tırma ve Turizm; Anayasa komisyonları raporları 
(1/114; 1/509) (S. Sayısı : 532) (Dağıtma tarihi : 
5.3.1987) 

X 2. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri 
Hakkındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması
na Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu 
(1/827) (S. Sayısı : 541) (Dağıtma tarihi : 11.3.1987) 

3. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Ba-
lıbey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni lslimycli'nih', Türkiye 
Büyük Millet Meclisi içtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili İhsan Tombu§'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'c 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

4. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırcfe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı : 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.19S6) 

5. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka
nunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu (2/348) (S. Sayısı : 514) (Dağıtma tari
hi : 12.1.1987) 

6. — içel Milletvekili Edip özgenç'in, ipekböcek-
çiliği Kanunu Teklifi ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı : 515) (Dağıt
ma tarihi : 12.1.1987) 

7. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 r.ci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

8. — 13- Mart 1913 Tarihli İdarei Umumiyei Vi-
layat Kanunu Muvakkatinin Adının ve Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine, Bu Kanuna Bazı Ek ve Ek 
Geçici Maddeler Eklenmesine Dair Kanun Tasarısı 
ile Yozgat Milletvekili Mehmet Bağçeci ve Şanlıurfa 
Milletvekili Osman Doğan'ın, Kars Milletvekili Ömer 
Kuşhan ve 4 Arkadaşının, İstanbul Milletvekili Ha
lil Orhan Ergüder'in Aynı Kanunum 116 ve 140 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun teklif
leri ve içişleri; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/808, 2/231, 2/306, 2/365) (S. Sayısı : 531 ve 53İ'e 
1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 27.2.1987) 

9. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 2 Ar
kadaşının, 22.4.1983 Gün ve 2820 Sayılı Siyasî Par
tiler Kanununa, 27.6.1984 Gün ve 3032 Sayılı Kanun
la Eklenen Geçici 11 inci Maddenin Değiştirilmesine 
İlişkin Kanun Teklifi ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (2/375) (S. Sayısı : 539) (Dağılma tarihi : 
4.3.1987) 

10. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununa Bir Ek Geçici Madde Eklen
mesi Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal 
işler Komisyonu Raporu (2/404) (S. Sayısı : 540) 
(Dağıtma tarihi : 5.3.1987) 

11. — Ankara Milletvekili Alpaslan Pehlivanlı ve 
16 Arkadaşının, Emniyeti Umumiyo İdaresinin Ne
zareti Altında Bulundurulma Ceza ve Tedbirinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ile 
Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, Emniyeti 
Umumiye Nezareti Altında Tutulmak (Güvenlik Gö
zetimi Altında Tutulmak) Ceza ve Tedbirlerinin Yü
rürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/380, 2/385) (S. Sayı
sı : 542) (Dağıtma tarihi : 23.3.1987) 

12. — İstanbul Milletvekilli Hayrettin Elmas ve 14 
Arkadaşının, 22.5.1986 Tarih ve 3290 Sayılı Kanun 
İle Değişik 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu Raporu (2/394) (S. Sayısı : 543) (Dağıt
ma tarihi : 23.3.1987) 

13. — Sağlık Hizmetleri Temel Kanunu Tasarısı ve 
Sağlık ve Sosyal İşler ve Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (1/826) (S. Sayısı : 544) (Dağıtma tarihi : 
25.3.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir, 


