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İÇİNDEKİLER
I. — GEÇEN TUTAMAK ÖZETİ
II. —• BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI
A) Gündem Dışı Konuşmalar
.1. — Dışişleri Bakanı Vahit. Hatafogjto*
nun, Cid!de*de yapılan İslam Barış Komitesi
toplarttısı hakkımda gündem dışı açıklaması
ve MDP Grubu adına BilüUs Milletvekilli
Kâlmran. tnan ile HP Grulbu adına Ağrı Mil
letvekili Paşa Sarıoğlu'nun aynı konuda ko
nuşmaları
B) Çeşitli İşler
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Say
manlığının Ocak, Şulbat ve Mart 1985 Ayları
Hesalbına alt Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu
(5/52) (S. Sayısı: 350)
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisli Hesapkrını İnceleme Komisyonunun; Saftın Al
ıma Komisyonu Başkanlığı, Kütüphane - Do
kümantasyon ve Tercüme, Basımevi, Say
manlık, Sosyal Hizmetler, Ulaştırma Şube,
tşldöme ve Yapım, Park ve Bahçeler Müdür
lükleri i e Mal Saymanlığında içtüzüğün 153
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ve (müteakip maddelerine göre yaptığı dene
timle ilgili Rapor (5/53) (S. Sayısı: 351)
80:87
3. — Türkiye Büyük MİM Meclisi He
saplarını inceleme Komisyonunun; Millî Sa
raylar ve ona bağlı köşk ve kasırlarda İçtü
züğün 153 ve müteaklip maddelerine göre yap
tığı denetimle ilgili Raporu (5/54) (S. Sayısı :
352)
87
4. — Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk
Kongresi Daimî Komitesi Başkanının TBiMM
Başkanını,- refakatinde TBMMtden bk he
yetle birlikle Çin Halk Cumhuriyetini ziya
ret etmek üzere davetine icabet edimesine
dair Başkanlık tezkeresi (5/57)
92
C) Tezkereler ve Önergeler
1. — tçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/375) esas numaralı sözlü sorusu
nu yazılı soruya çevirdiğine daSir önengesi
(4/132)
2. — Sivas Milteüvekili Şevki Taşıtan'a
izin verilmeline dair Başkanlık tezkeresi
(3/854)
III. — SEÇİMLER
1. — Komisyonlara üye seçimi
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IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) Sözlü Sorular ve Cevapları
1. — Erzurum Milletvekili Hfflmfi Nalbanıtjoğkı'nun, Türkiye Kömür İstetmelerinin
kömür üretim ve satışlarına ilişkin Enerji
ve Taibiî Kaynaklar Balkanından sözlü soru
önergesi (6/358)
2. — İzmir Milletvekili Işılay Sayıgın'ın,
yeminli özel teknik büro 'kuran betediye mec
lisi üyelerine ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri
Bakanı Yıldırım Ak'bulut'un cevabı (6/392)
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3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'ın, Konya Merkez İlçeye bağU Sarıcalar
Köyü merasında işletildiği iddia edilen ma
dene ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve Taibiî
Kaynaklar Bakanı Sudi TürePin cevabı (6/393) 93:95
4. — Erzurum Milldüvekili Hilmi Nalbanıtoğlu'nun, Türkiye Kömür IşteCmelerine
llişlkün Enerji ve Taibiî Kaynaklar
Balka
nından sözlü soru önergesi (6/359)
95
5. — Sinop Milldüvefcili Hilmi Biçer'in,
Türkiyelde F - 16 uçaklarının yapıHması proj'esine ortak olan bir firmaya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önengesi (6/328)
95
6. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'm, Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı id
dialarına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önertgesi (6/331)
95
7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'iıı cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Adalet
Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/342)
95:99
8. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı
Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı İlçesinde
kurulacağı iddia edilen termik santrala iliş
kin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından
sözlü soru önergesi (6/345)

99

9. — Konya Milletvekili Salim Ererin,
Konya İli Cihanbeyli İlçesi entagre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/361)

99

10. — Konya Milletvekili Salim Ererim,
Konya İlindeki telefon santral sistemine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/363)
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11H — Konya Milletvekili Salim Ererin,
Konya İli Beyşehir İlçesi linyit kömürü re
zervlerine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanından sözlü soru önergesi (6/364)
12. — Konya Milletvekili Salim Ererin,
Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/365)
13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver*
in, işkence yaptıkları iddiası ile yargılanan
resmî görevlilere ilişkin Adalet Bakanından
sözlü soru önergesi (6/367)
14. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,
açığa alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/368)
15. — Balıkesir Milletvekili Davut Afoacııgü'in, Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının su
lanmasına ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in ce
vabı (6/370)
16. — İzmir Milletvekili Rüşltü Şardağ'ın
Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası
nın ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından
Sözlü soru önergesi (6/372)
17. — Ordu Milletvekilli Bahriye Üçök'un,
TRT'nin «İnkılap kanunlarına aykırı hare
ket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/373)
18. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mirdin, orman köy ve köylüsüne yansıtılan
«fon» gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/374)
19. — İçel Milletvekili
Durmuş Fikri
Sağlar'ın, Amerika Birleşik Devletlerinin «yıl
dızlar savaşı» adlı stratejik savunma sistemi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/375)
20. — Edirne Milletvekili Türkân Tur
gut Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere yapılan
taşıt teslim ve satışlarına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru
önergesi (6/377)
21. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,
Uşak İli Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürlüğünün yayımladığı dergiye ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/378)
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22. — Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökmenoglu'nun, tarım kesimine yaıtınm
yapan yabancı firma ve sermayeye ilişkin Ta
rım, Orman ve Köyisleri Balkanından söz
lü soru önergesi (6/379)
23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,
Uşak Îİ'i Bamaz Orman Bölge Şefliğine iliş
kin Tanm, Orman ve Köyisleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/380)
24. — îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, orman köylülerinin kalkındırılmaları
için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım, Or
man ve Köyisleri Bakanından sözlü soru önegesi fö/381)
25. ,— Manisa Milletvekili Abdullah Çaktrefe'riin, yurt dışına yapılan gezilere ilişkin
Başbaakndan siözlü soru önergesi (6/382)
26. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına
ilisk'h Başbakandan- sözlü soru önergesi
(6/383)
27. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir vatandaşı dövdükleri iddia edilen
Adana - Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolunda
görevli polislere ilişkim İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/384)
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoglu'nun, Haltay Amik Ovası sulama
proiesine ilişkin sözlü sorusu ve Enerji ve
Tab'î Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in cevabı
(6/385)
29. — Bitlis Milletvekili Faik TarımcıoSlu'mın, 1984 yılı yatırım programının Bit
lis timdeki uygulamasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/386)
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30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoglu'nun, toprak verimliliğinin artırıl
masına ilişkin Tarım, Orman ve Köyisleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)
31 ^ — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, kadınların kaymakam olabilmeleri
ne ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/388)
32. — İçel Milletvekili Durmuş
Fikri
Sağlar'ın, yurt dışında çalışan Türk işçi ço
cuklarının eğitim sorununa ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/389)

102

102

102

33 — Hatay Milletvekili Abdurrahman
Demirtaş'm, Yunanistan'daki bazı camilerin
iibadeft dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü sorusu ve Dışişleri Bakam
Vahit Halefoğlu'nun cevabı (6/390)
103:104
34. — Hatay Milletvekili Albdurrahman
Demirtaş'm, Ankara'daki bir kız öğrenci yur
dunda bazı öğrencilerin uygunsuz davranışla
ra itildiği iddiasına ilişkin Millî Eğitim
Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/391)
35. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural*
m, Şanlıurfa 'İlinin taşıma priminden istifa
de ettirilmemesinin nedenine ilişkin Tarım
Orman ve Köyisleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/394)
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36. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'
in, yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan
demece ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/395)
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Amerika Birleşik DevleÜeri'ne gidecek olan Dış
işleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Kurulun bilgisine
sunuldu
ölüm cezasına hükümlü Burfıanettin Doğan hak
kındaki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Baş
bakanlık tezkeresi (3/657) tokundu; Adalet Komisyo
nunda bulunan dosyanın geri verildiği açıklandı.
ölüm cezasına hükümlü îmanı Yimazer hakkın
daki dava dosyasının geri verilmesine ilişkin Başba
kanlık tezkeresi (3/852) okundu; Başkanlıkta bulu
nan bu dosyanın da geri verildiği açıklandı.
Başkanlık Divanı üyelikleri için yapılan seçim so
nunda;
Başkanvekilliklerine;
Kocaeli Milletvekili Abdiilhalim Ara&y
Rize Milletvekili Arif Şevket Bilgin,
Erzurum Milletvekili Sabahattin Eryuıit;
(lAçıfc bulunan 1 başlkanvekilliği için HP Grubun
ca aday gösterildiğinde seçim yapılacaktır.)

Kâtip üyeliklere:
Adıyaman Milletvekili Arif Ağaoğlu,
Giresun Milletvekili Yavuz Köymen,
Kırklareli Milletvekili Cemal özoite,
Samsun M'illetvekili Süleyman Yağcıoğlu,
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar,
Ka'ysefi Milletvekili Mehlmet Üner,
Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırımı;
Ud'are amirliklerine:!
Yozgat Milletvekili Lutfullah Kayalar,
Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım;
Giresun Milletvekili Turgut Sera Tiral'i;
Seçildiler.
Gündemdeki sözlü soruları görüşmek için 19 Eylül
1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak üzere
birleşime saat 15.101da sıon verildi.
Balkan
Necmettin Kâraduman
Geçici Kâtip Üye
Kırklareli
Cemal Özbilen

Geçici Kâitip Üye
İçel
Durmuş Fikri Sağlar

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00ı
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYEIİER î Cemfi] Özbilen (Kırklareli), Durmuş Fikri Sağlar (İçel)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclis!inin 6
ncı Birleşimini açıyorum.

Toplantı yetersayımız vardır, görüşımelere-başlı
yoruz.

II. — [BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, Cid
de'de yapılan İslam Barış Komitesi 'toplantısı hak
kında gündem dışı açıklaması ve MDP Grubu adı
na Bitlis Milletvekili Kâmran inan ile HP Grubu
adına Ağrı Milletvekili Paşa ıSarıoğlu'nun aynı ko
nuda konuşmaları

BAŞKAN — Sayın Dışişleri Balkanı, 12-14 Eylül
tarihleri arasında Suudî Arabistan'ın Cidde kerottinde toplanan Mam Barış Komibeisi ile ilgili, Genel
Kurula bilgi sunmıak isterler; kendilerine söz veri
yorum.
Buyurun Sayın Bakan. (Alkışlar)
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DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HAUEFOÖLU —
Sayın Başkan, değerli millötvdkilleri; Cidde'de bu
lunduğum sırada Pakistan, Bangladeş ve Gambiya
Teşekkür ederim Sayın Başkan.
Devlet Başkanları ile ayrı ayrı görüşmelerde bulun
Sayın Balkan, Türkiye Büyük Millet Meclisimin
dum.
Bu görüşmeler sırasında Barış Komitesinin ça
değerli üyeleri; 12^14 ByM 1985 tarihlerinde Cidde' lışmalarım daha etkii kılacak tedbirler üzerinde dur
de yapılan tslıam Barış Romıiltesi toplanltısı ve bu
duk; ikili ilişkilerimiz konusunda yararlı görüş alış
vesileyle Ciddefae yaptığım ikili temaslar hakkında
verişi yaptık.
yüce Meclise bilgi vermek üzere huzurunuza gelmiş
bulunuyorum.
Filistin Kurtuluş örgütü Lideri Yaser Arafat ile
Dost ve komşu İran ile Irak arasında 5 yılı aş
de iki defa buluşarak Ortadoğu'daki son gelişmeleri
kın bir zamandan beri devam eden, büyük can kay
değerlendirdik.
bına ve maddî zarara yol açan bu savaşın sona er
Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Suud Btindirilmesi ve her iki tarafın -rızasııyla adil ve kalıcı
Faysal l e de çok yararlı bir görüşme yaptım. Böl
bir barışın sağlanması için Türkiye gerek ikili dü
gedeki gelişmeler üzerinde etraflı fikir teatisinde bu
zeyde, gerek İslam Barış Kjotmütesli çerçevesinde cid
lunduk; birçok konudaki yaklaşımlarımız arasında
dî gayret göstermektedir.
'büyüt benzerlik olduğunu bir kere daha tespit eötik.
İran l e Irak arasında barışın sağlanması çaba
İkili ilişkilerimizde her alanda kaydedilen gelişme
larına yardımcı olmak amacıyla İslam Konferansı
leri memnuniyeitle gözden geçirdik. Prens Faysal,
bünyesunde kurulan ve 7 ülke ile Filistin Kurtuluş ör
Suudli Arabistan vatandaşlarının Türkiye'ye karşı gi
gütlünden oluşan İslam Barış Komitesinin bu top
derek artan bir ilgi duyduklarını, içinde bulundulantısına Pakistan, Bangladeş ve Gamibiya Devlet
ğuımuz yıl 320 bin Suudi Arabistanlının ülkemizi
Başkanları; Filistin Kurtuluş Teşkilatı Lideri Yaser
ziyaret ettiğini söyledi.
Aralat; Malezya Başbakanı; Türkiye, Senegal ve
Gerçeklten iki ülke arasındaki ziyardüerde büyük
Gine Dışişleri Bakandan ile Mattı Konferansı Genel
bir artış mevcuttur. Suudi Arabisltan ile Türk'iye ara
Sekreteri katıldılar;
sında karşılıklı olarak haftada 9 uçak seferi yapıl
Toplantıda, Komitenin bugüne kadar yaptığı te
maktadır.
Suudi Arabistan'dan Türkiye'ye yaz ay
mas ve çalışmalar gözden geçirildi; İran ve Irak'ın
larında
hengün
50 otobüsün hareket ettiği ifade edil
tutanları değerlendirildi; Barış Komitesinin bundan
mektedir.
İM
ülke
arasında turizm ve ticaretin artış
sonra yapacağı girişimler etraflı olarak müzakere edil
göstermesini Prens Suud Bin-Faysal ile birlikte se
di. Neticede Komite Başkanı ve Gambiya Cumhur
vindirici gelişmeler olarak değerlendirdik.
başkanı Cavara'nın, iki ülkenin devtet başkanları
Bu vesileyle, Suudi Arabistan^a gitmek isteyen
nezdinde yeni bir gidişimde bulunarak Barış KomiTürk
vatandaşlarının karşılaştığı vize problemi İle
ıtesinin görüş ve düşüncelerini kendilerine intikal et
ilgili
olarak
gazetelere intikal eden bazı haberleri de
tirmesi kararlaştırıldı.
ele aldık. Prens Suud Bin-Faysal, bu haberlerin bü
Değerli müıletvdkilleri, Barış Kömilbesinin bu top
yük
ölçüde faaliyetleri önlenen bazı aracılardan kay
lantısında edinilen genel izlenim, komşülaomız ve
naklandığını
söyledi ve Suudi Arabistan'ın genel vi
dostlarımız İran ile Irak arasında kalıcı bir barışa
ze
uygulamasında
gözettiği esasların dışında bir kı
yol açacak oritak zeminin maalesef henüz mevcut
sım
Türk
vatandaşlarına
karşı ayırımcı muamele ya
olmadığıdır. Bu vesileyle toplantıda her iki ülkenin
pılmadığım ifade öttti.
de Barış Komütesî ile daha yakın bir işbirliği içine gir
meleri lüzumu müşterek bir temenni olarak İfade
Sayın milletvekilleri, Cidde'de yaptığım ikili te
edilmiştir.
maslar sırasında Kibrııs sorunundaki son gelişmeler
hakkında muhataplarıma b'illgi verdim. Özellikle LuBarış Koımliiüesinin çabalarının başarıya ulaşması
anda Bağlantısızlar Konferansında Kıbrıslı Rumla
tabiatıyla tarafların yapıcı bir yaklaşımla konuya
rın izlediği tutumun ve onların etkisiyle alman ka
eğilmelerine ve Komite ile işbirliğinde bulunmaya
rarın Kıbrıs sorununa barışçı bir çözüm bulma gay
arzulu olmalarına bağlıdır. Temennimiz, büyük ıs
retlerini olumsuz yönde etkilediğini ve Rumların ka
tıraplara yol açan ve bölge güvenliği ve istikrarı açı
lıcı bir çözüm istemediklerM ortaya koyduğunu ifa
sından endişe verici gelişmelere sebep olan bu sa
de dtttim.
vaşın bir an önce sona erdirilebilmeslidir.
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Türkiye ile diyaloga yanaşmayan Yunanüsitan'ın
da Kubrıs meselesinde Rumları uzlaşmazlığa sevk
eden bir tutum içinde olduğunu anlatltıoı.
Bulgaristan'daki Türklerin maruz kaldıkları baskılar hakkında da ayrıntılı bilgi verdim ve bu meseleyi, Birleşmiş Milletler Genel Kumlu münaise/betiyle islam ülkeleri dışişleri balkanlarının New-Yoırkta
yapacağı toplantıya getireceğimizi ifade ettim.
Her iki 'konuda da muhataplarımdan anlayış gör
düğümü huzurunuzda memnuniyetle ifade etmek isterim.
Bu vesileyle yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederüz.

JJ
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I
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I
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I
Sayın Canver, soru talebiniz olmuş; fakat Içtü- II
züğün 60 ncı maddesi sadece gruplara söz hakkı
tanıdığından bu takibinizi yerine getiremedik.
©uyurun Sayın inan. (MDP sıralarından aılkışlar.
I

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletivekilleri; Sayın
Dışişleri Bakanımızın son Cidde tslam Barış Komi
tesi toplantıları dolayısıyla verdikleri bilgilere teşek
kür ederiz.
Konu son derece önemli ve memldketimıizi birinci planda ilgilendirdiği cihetle söz aiknalk ihtiyacını
duyduk.

I
II
II
I
1
Değerli millettvekillerli, iki komşu,
Müslüman, j
I
dost ve kardeş memleket arasındaki bu elilm savaş
5 yılı aşkın bir zamandan beri devam etmektedir. 1
milyona yakın insan öldürülmüştür. Her iki büyük
I
memleketin ekonomileri, sosyali bünyeleri çöküntü
içindedir. 12 yaşından 70 yaşına kadar insanlar sa
vaşa sürülmekte, esir alınmakta ve bununla paralel
I
olarak her iki memleket Batı savaş sanayiinde ile
ri memleketlerin pazarı haline getirilmiş bulunmak
tadır. Dünyada insan haklan şampiyonu geçinen II
memleketler, başta Fransa olmak üzere, savaş böl
gesine milyarlarca dolarlık malzeme
sürmektedir.
Iraik'm bugüne kadar aldığı savaş malzemesi 17 mil- I
yar 700 milyon dolar tutmaktadır ve Arap memle- II
ketlerinin savaş destek yardımı olarak Irak'a ver- II
dikleri para 50 milyar doları bulmuştur ve bu sa» II
vaşan taraflara silah satışlarında birinci yeri hemen
hemen Fransa işgal etmekte, arkasından Sovyetler
Birliği, ingiltere, Federal Almanya, İtalya gibi mem
leketler sıraya girmiş bulunmaktadır. Yani, bu elim
savaştan, insan canı üzerinden bir nevi, ekonomik |
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netice çıkarılmakta ve savaş ticareti

yapıtonaktta-

dır.
Değerli mffidüvekilleri, konunun bir diğer yönü
çok önemlidir. Her iki savaşan memleket komşuımuzdur. Hadise yalnız ondan ibaret değil... Ortadoğu'ya baktığınız zaman AflgariMan bir yangın sa
hası halinde; İran-Irak savaşı ve Îran-Irak'ı ayıran
bir tek memleket Suriyelden sonra Lübnan yeni bir
yangın sahası halinde bulunmaktadır ve buıgün Or
tadoğu bu sebeple dünyanın en sıcak bölgesidir ve
dünya silah ticaretinin, ihracatının yüzde 40'ı Orta
doğu'ya yapılmaktadır.
iBu bölgenin bu kadar büyük yangın sahası ol
ması, bölge içerisinde hemlhuduit bulunan Türkiye'
nin güvenliği bakıımından hiç şüphe yokki, çok
önemli bir hadisedir. Bu yönüyle hükümetin geliş
meleri hassasiyetle takip etmekte bulunduğundan ve
gerekli .güvenlik tedbirlerini aldıklarından eminiz.
'Bir diğer husus : Uzayan bu savaşın nasıl biteceği ve her iki memkkeüte savaş sonu sosyal,
ekonomiik ve siyasî ihtilaltların nasıl olacağı bilin
miyor ve bunun da hesaplanmasının çok iyi yapıl
ması gerekmektedir.
Değerli milleflvekilleri, bizim bakımımızdan bu
kürsüden belirtilmesi gereken çok ciddî bir yön daha var. Ümit ve temenni ediyorum M, Sayın Dışişteri Bakanımız Barış Komıitesinde konunun bu cid
dî yönlerini de dile getirmiş olsunlar; o da, bizim
güvenliğimizi bilvasuta da olsa tehdit eden bazı geüşmelerdir. Birincisi, en basiti, körfezdeki deniz yol
culuğunun uğradığı tehdit ve en azından 3 tane Türk
tankerinin de tecavüze uğrakmş bulunması hadisesi.
İkincisi, komşumuz Irak'ın kendi kuzeyindeki iç sı
kıntıları ile verdiği mücaidelede, «yanlışlık» ifadesiyle,
Hakkâri -bölgesindeki köylerinizi 3 defa bombalamış
bulunması.
Bugünkü elektronik teknoloji karşısında yanlışlığın nasıl yapılabileceğini izah etmek doğrusu çok
zordur; çünkü metrelerle dahi, araziyi ayırabilecek
hassasiyetlte elektronik aletler varken, köyleri bom
balayıp milyonlarca liralık zarar ve insan kaybına
mal olduktan sonra, «Kusura bakmayın, yanlışlık
yaptım» demek çok basit .bir izah tarzı olmaktadır.
Değerli milletvekilleri, daha ciddisine şimdi ge
leceğim. Gerek Iran ve gerek Irak'ın, bu arz etti
ğim savaş dolayısıyla merkezî kuvvetinin zayıflama
sı, her iki ülkede de muayyen bölgeleri, bir bakıma
merkezî otorite dışına kaymış bölgeler -haline getirmiş butunmaJfctadır. Irak'ın kuzeyi ve Iraik'm kuzeyi
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ilıe komşu durumunda bulunan Iran ve buna ilave
ten Suriye'nin madum tutumu ile Türkiye içerisin
deki gelişmeler, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki
UenörıisJt hareketlerin buralardan kaynaklandığı hadi
sesi... Bu antik o kadar ayan beyan oldu ki, tele
vizyon ekranlarına intikali etti; Türk basınında fo
toğraflarıyla yazılarıyla ve halöfca beyanlarıyla yer
aMı. Binaenaleyh, çok yakın dostluk beyanları, iliş
kileri ve ekonomik ilişki içinde bulunduğumuz İran
ve Iraktan Türkiye'ye yönelik bu hareketlerin deva
mını da müsamaha ile karşılamaya devam etmek
mümkün değildir. Bir memleketin millî toprakların
dan bir diğer memleket vaki zarardan, o memleke
tin merkezî hükümeti ve devleti mesuldür. Savaş
bahaneleri ile, bu bölgelerin kontrol dışında oldu
ğunu beyan etmek mesuliyetti ortadan kaldırmaz.
Türkiye'de bu konu arttık küçük terörizm olayları
sınırım aşarak, doğrudan doğruya bir genel güven
lik meselesi boyutlarını almaktadır ve bu konuda
dünya basınında ve Türk basınında büyük bir cesa
ret ve profesyonel bir yetki ile resimlendirilen ve
beyanlar halinde verilen hareketler, geçiştirilecek maıhiyeüte değildir; son derece ciddidir ve her iki kom
şu memleketin de bu alanda dikkaitini cidldî şekilde
çekmek zamanı geldiği kanaatindeyim.
Ayrıca, Suriye'nin, siis'bernaltttk bir şekilde devam
ederi, •Türkiye'ye yönelik terörM hardke#erı besle
mek, eğitmek, teşvik etmek hadisesini de sadece ge
çiştirmek ve «Suriye Hükümetlinin dikkaitini çektik»
ıgfibi ifadelerle kapamalk, zannederim tehlikelidir ve
yanlış bir hesaptır.
Bizim temennimiz, sayın bakanımızın katıldıkları
bu gibi toplantılarda bu hususları dile getirmek ve
ilgili devletlerin en geniş şekilde dikkatlerini çek
mek ve Türkiye güvenliğinin temlinat altına alınması
hususunu kayıt altına almaktır.
Yine bir diğer temennimizi de arz edeyim; o da,
bu gibi konularda, gerek Ortadoğu teması hakkında,
gerek başka yerlerde cereyan eden önemli gelişmeler
hakkında hükümetin ve kendilerinim lütfedecekleri bil
gilerde sadece hadiselerin, tarihlerin, ziyaretlerin, te
mas islimlerinin ve memleketlerinin zikredilmesiyle
yetinmeyip, işin muhtevasına, özüne ve içine inmek
suretiyle, hükümet olarak ne gibi tedbir ve teşebbüs
lere girişildiğini beyan etmeleridir.
Sayın bakan konuyu genişleterek izah buyurduk
ları için temas etmek zarureti doğuyor: Suudi Arabis
tan dostumuzun Hatay menşeli vatandaşlarımıza vize
vermekten imtina etmesi hadisesi...
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MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU Hatay) —
Bravo...
KÂMRAN tNAN (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, bu ciddî bir hadisedir. Suudi Arabistan'la
beraber dünyanın birçok memleketinin genelde Türk
lere vize zorlukları çıkardıklarını biliyoruz; ama seçe
rek muayyen bir bölgeden insanların pasaportlarına
vize vermeyi reddetmek, çok derin siyasî anlamları
içermektedir,
Burada zabıtlara geçirmekten imtina etmek iste
diğim için, bazı Batı basınında ve bilhassa Yunan
basınındaki tefsirlere girmek istemiyorum. Suriye'nin
baskısıyla ve bu yöreler üzerindeki bazı iddiaların
adeta siyasî bir şekilde benimsenmiş olduğunu ima
ederek, bu vizelerin verilmesinden imtina edilmekte
bulnuflduğu hadisesi, Türkiye'nin kolaylıkla geçiştire
ceği bir hadise değildir ve yine - devlet arşivlerine
sahip değiliz; ama hükümet sahiptir - bizim edindiğiimz bilgilere göre, son olarak LübnanMa, Türkye'
nin yalnız bir değil, birden fazla yöresinden vatan
daşlarımıza vize verilmesini reddetmek gibi bir tu
tuma girmiştir. Bu hareketin yayılması çok ciddî mana
lar taşımakta ve ciddî bazı iddiaların âdeta yavaş
yavaş su yüzüne çıkmasının işaretleri sayılmaktadır.
Bütün bu meseleleri size arz edişimizin sebebi,
hükümetimizin, bu konuda neler yaptığı, neler dü
şündüğü hususunda, gerekiyorsa bu vesileyle veya
başka vesileyle Türk kamuoyuna ve yüksek Meclise
bilgi vermelefinü istemeye yöneliktir. Aslında, bu ve
sileyle yine arz edeyim, yeni yasama dönemi başında
dünyada, Ortadoğu'da ve Batıda bilhassa, çok önem
li olaylar olmaktadır, gelişmeler yer almaktadır; Tür
kiye Büyük Millet Meclisli ve kamuoyunun topyekûn,
hükümet yanında ve arkasında yer almasını gerekti
ren millî meseleler ve gelişmeler olmaktadır. İki gün
önce hükümetin Amerika Birleşik Devletlerine ver
diği, ikili görüşmeleri yenliden başlatma, noktası - ki,
burada tümüyle hükümeti destekliyoruz - ve benzeri
konularda hükümet parlamenltoyu ve kamuoyuna yanı
na almakta fayda mülahaza edebilir. Bu itibarla,
önümüzdeki günler içerisinde hükümetin de uygun
göreceği zamanda bir genel görüşme açmak suretiyle
bu meselelere eğilmekte fayda görürüm.
Sadece, «Suudi Arabistan Hataylıları reddetti; biz
de hatırlattık...» «Efendim, bir defasında yanlışlık
bombardımanı oldu...» iran'dan her gün beyan olu
yor: «Biz her şeyi yapıyoruz, Türkiye'ye müteveccih
bütün elleri kırarız» diyor, ama ertesi gün Türk te
levizyonunun tespit ettiği, makamların tespit ettiği,
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silahlarım!, cephanenin geçirildiği kervanlar görüyor
sunuz... Iraksan keza aynı şekilde... Türkiye'ye her
türlü beyanlar; ama daha dün büyük bir gazetemiz
de çıkan haritalar ve kamp yerleriyle beralber durum
lar ortada...
Binaenaleyh, işi sadece ticaret, kardeşlik, dosljlufc
ibareleri altında ve arkasında izah etmek ve gizlemek
mümkün değildir. Eğer müsaade buyurulursa, bu ko
nuların derinliğine girmek zamanı gelmiştir. Cereyan
eden olaylar basit terörist olaylarının boyutlarını aş
maktadır. Bir yıl içerisinde güvenlik kuvvetlerimizin,
o da üniformalı Türk Ordusu mensuplarının 80'e
yakın şehit verdikleri dikkate alınırsa, aynı süre içe
risinde mahallî yöredeki sivil kesimden büyük sayıda
insanın tecavüze uğradığı, cMürüldüğü, muayyen yer
lerin işgal edildiği olayların üzerinde durulursa me
selenin boyutlarının artık mahallî, mevziî, küçük te
rörist ve eşkıya olayı olmaktan çıkmakta, sistematik
ve devletin bütünlüğüne yöndük hadise halini almak
ta olduğu görülür.
«Hükümet bu. konuda ne düşünüyor; ne gibi ted
bir alıyor?» Bunu Türk vatandaşının ve öncelikle
Türküye Büyük Millet Meclisinin bilmeye hakkı var
dır ve üstelik bu meselelerde Büyük Millet Meclisinin
desteğini kazanmak da hükümete güç kazandırır.
Teşekkür eder, saygılar sunarım. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekür ederiz.
Halkçı Parti Grubu adına Sayın Paşa Sarıoğlu,
buyurun. (HP sıralarından alkışlar)
HP GRUBU ADINA PAŞA SARIOĞLU (Ağ
rı)— Sayın Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım;
Sayın Dışişleri Bakanımız Vahit Halefoğlu'na, Iran Irak Savaşını sona erdirmek için Cidde'de kendilerinin
de katıldığı İslam Barış komitesi toplantısıyla ilgili
olarak yüce Meclise verdiği bilgiler için teşekkür ede
rek, Halkçı Parti Grubu adına bu vesileyle düşünce
lerimi arz etmek için huzurunuzda bulunuyorum. ön»
ce hepinizi sevgi ve saygıda selamlıyorum.
Sayın milletvekilleri, İran ile Iraik arasındaki sa
vaş, iki ülke arasında geçmişte daima sorun olmuş
iki konudan kaynaklanmıştır. İki ülke arasında bu ko
nulardaki anlaşmazlık görünürde 1975'te imzalanan
hudut anlaşması ile bir sonuca bağlanmış ise de, ger
çekte karşılıklı güvensizlikten doğan ihtilaf devam et
miştir.
Bunlardan birincisi, Şat-ül - Arap su yolu ile Bas
ra Körfezinde bulunan üç küçük adanın 1971 'de Şah
tarafından alınışının Irak tarafından hazmedilemeyişi;
ikincisi ise, yine Şah'ın Irak'ta bulunan bazı etnik
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grupları Irak Hükümetine karşı açık veya gizli des
teklemesinin neden olduğu güvensizliktir.
Ancak, Humeyni'nin İran'a dönmesiyle soruna yeni
'bir eleman daha ilave edilmiş; Irak, bu mezhepsel
elemanın aleyhine kullanılmasından rahatsız olarak,
İran'daki istikrarsız durumu da dikkate alarak, ko
lay bir zafere ulaşacağı hesabı Me savaştan 5 gün
önce İran ile olan 1975 tarihli hudut anlaşmasını
(bozmuş ve 4 Eylül 1980'de İran'a karşı harekete geç
miştir. Ancak, bu saldırının İran'da millî refleksi ha
rekete geçireceği dikkate alınmamıştu:.
Diğer taraftan, Humeynli de bu savaş ile Irak'ta
kendi yandaşlarınca bir ayaklanma çıkaracağı ümi
dine kapılmış ve sonucun kendi lehine olacağını dü
şünmüştür. Ancak, devam eden savaş göstermiştir ki,
her iki tarafın hesabı da yanllış çıkmıştır.
• Bölgedeki ülkelere gelince; Bunlardan Suriye, İs
rail ile ittifak içinde - belki inanılır gibi değil; ama
gerçek bu - Irak'ın bu savaşta zayıflaması için Ame
rikan menşeli silah ve yedek parça temin ederek İran'a
yardımcı olurken, Suudî Arabistan, Ürdün ve diğer
Körfez ülkeleri de, rejimlerinin doğal yapıısı ve gü
venliklerinin İran tarafından tehdit ve tehlikede oluşu
gerekçesiyle Irak'ı desteklemişlerdir.
Türkiye ise bugüne kadar her iki tarafa karşı tam
bir tarafsızlık içinde, ilişkilerini bu komşu ülkeler
ile özenle ve dikkatle sürdürmüştür.
Şimdi bu özetlememden sonra, gerek savaş halin
deki iki komşu ülkenin ve gerekse bölgenin güvenliği
ve istikrarı açısından istediğimiz ve bu savaşın uza
masında çıkarı olmayanların istediği:
1. Savaşın bir an önıve sona erdirilmesi,
2. Savaş sonrası kalıcı ve bölgede yeni çalkantıla
ra meydan vermeyecek ve tarafların kabul edeceği bir
barışın kurulmasıdır.
Sayın milletvekilleri, İran - Irak Savaşını sona er
dirmek için şu anda 4 ayrı organ çaba göstermekte
dir. Bunlar:
1. Birleşmiş Milletler,
2. Bağlantısız ülkeler,
3. Avrupa Konseyi,
4. İslam Barış Komitesi,
Ancak, bu kuruluş ve organlar içinde, savaşan iki
ülke arasında en etkin rolü - görüşüme göre - 1981 'de
İslam Konferansı çerçevesinde kurulan İslam Barış
Komitesi daha büyük bir güven ve duyarlılık ile yeri
ne getirecek karaktere sahiptir.
Bilindiği gibi Irak, savaşın bir an önoe sona er
dirilmesini istemektedir. İran yetkilileri ise, şartlı ve
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bilinen bir tutuma sahiptir; ama gelişmelerden an
ladığımız kadarıyla, artık Iran kamuoyu da barışçı
bir çözümün yegâne çare olduğuna inanmaktadır.
Savaşın çıkması ve 5 indi yılına girmesi, tarafların
birbirlerine karşı kesin bir üstünlük elde edememesi,
yeni yolların aranması ve akılcı bir çözümün bulun
ması için taraflara sözde gözden uzaık tutamayacak
ları bir uyan olmuştur.
Bölgenin çok hassa dengeleri ve bu iki komşu
ülkede sınır denetimlerinin zayıf oluşu, Türkiye'yi d®.
bu ülkelerden bölücü çetelerin sızmaları dolayısıyla
bu komşularımızla sukıntıya sokmuştur. Türkiye bu
güne kadar her iki kardeş ülkeye de.eşit mesafede
kalmıştır ve bölgede bir istikrar unsuru olarak, bü
yük bir çoğunluk içinde Kendisine düşeni yerine ge
tirmiştir. Öyle inanıyorum ki, şimdi taraflarını bir
birine yaklaşma ve bir uzlaşma imkânı, geçmişe göre
daha çok düşünülür hale gelmiştir. Bu sebeple
Türkiye gerek İslam Barış Komitesi içinde ve gerekse
ikili temaslarla aktif olarak rolünü daha çok artır
malıdır. Türkiye'nin bu rolü doğal olarak üstlenmesi
her iki ülke ille olan tarihî bağlarından, coğrafî ko
numundan, kültürel ilişkilerinden ve her İM tarafa
karşı tam bir tarafsızlık politikası yürütmesinden vo
ayrıca bölgede istikrarı korumada birinci derecede
sorumluluk taşıyan bir ülke olmasından kaynaklan
maktadır ve bu rolü her vasıtayla yerine getirme ça
basını mutlaka sürdürmelidir.
Diğer taraftan Türkiye, savaş sonrası, bölgede
ne gibi yeni oluşumlar ve durumlar doğacağı ihtimal
ve planlarını dikkate alarak ona göre hazırlıklı ol
mak ve Arap komşularımız içindeki gelişmeleri ya
kından takip etmelidir.
Sayın milletvekilleri, bölge her yönü ile son derece
duyarlııdır. Bölge ülkelerindeki gelişmeler de Türkiye'
yi her zaman yakından ilgilendirmektedir.' Bu sebeple
Türkiye yalnız ekonomik açıdan değil, siyasî açıdan
da ilişiklerinde sağlam zeminler aramak ve buna her
yönü ile önem vermelidir.
Şu husus kesin olarak bilinmelidir ki, siyasî den
gelerin yeterli sağlamlıkta kurulamadığı bir zeminde
ekonomik menfaatlerin devamlılığı mümkün olamaz.
Türkiye, hem böyle bir politikanın bilindi içinde ol
mak, hem de kendi dışında, kendi iradesi dışında ve
kendi menfaatlerine uzun vadede uymayan, kendisi
ne mevcut anlaşmalar dışında yüklenmek istenen rolün
öncülüğü ve sahipliliği durumuna girmemelidir. Büıtün Arap ülkeleri ve tran ile siyasî ve ekonomik iliş
kilerimiz devam ettirilirken, hiç kimse bizim Avrupa'
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dan uzaklaşmamızı ve ilişblerimlizin böyle bir politika
çerçevesine oturtulmasını istememesidir.
İslam ülkeleriyle olan ilişkilerimizde, koşulların
oluşturduğu konjonktürel durum değil, uzun vadeli
siyasî hedef esas alınırnalmdır. Herkes bilmelidir
ki, laik Türkiye Cumhuriyetinin siyasî çizgisi
belindir. Bu noktadan hardketfle, gerek Avrupa
ve gerekse komşularımızla ve İslam ülkeleriyle
çok yönlü ve karşılıklı menfaat dengeleri içinde
iiişk'Merimizİn ve kişilikli, özlediğimiz 'bir dış
politikanın devam ettirilmesi ulusumuz ve partimiz
adına en büyük isteğimiz ve dileğimizdir.
Bu düşüncelerle grulbum ve şahsım adına hepinize
saygılar sunar, hepinizi sevgi ile selamlarım. (HP sı
ralarımdan alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
Sayın Bahriye Üçok gündem dışı söz istemişler
di; fakat diğer başkanvekili arkadaşlarımın hazırlık
larını tamamlayamaması sebebiyle benim kürsüye
çıkmam bugün kararlaştırılmış olduğundan konuyu
tetkik imkânı bulamadım. Kendilerine, gündem dışı
konuşma talepleri hakkında bazı bilgiler aldıktan son
ra önümüzdeki hafta başında söz vermeyi düşünü
yorum.
EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Daha düşünüyor
sunuz!..
BAŞKAN — Tabiî efendim; şartları uygun mu
dur, değil midir? Bazı izahat alacağız.
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nu bu kadar hassasiyeti gerektiriyor mu Sayın Baş
kan?
BAŞKAN — Arkadaşımızı bilgi sahflbi kılmak
vazifemdir efendim,
KENAN NURİ NEBROZOĞLU (Mardin) —
Milletvekili istediğini konuşamaz mı?
B) ÇEŞİTLİKLER
s
1. ı— Türkiye Büyük (Millet Meclisi Saymanlığtmn Ocak, Şubat tye \fdart 1985 Ayları \Hesabina tüt
Türkiye Büyük ^Millet \Mecttsi Hesaplarını İnceleme
Komisyonu Raporu (5/52) {S. Sayısı v 350) (1)
BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.
Gündemlin sunuşlar kaısmiında yer alan Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyo
nunun - İçtüzüğün 153 üncü maddesine göre veril
miş - 350, 351 ve 352 sıra sayık raporlarını okutup,
ayrı ayrı bilgilerinize sunacağım.
Buyurun efendin.
(1) 350 S. Sayıh Basmayazı Tutanağa eklidir.
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Ocak 1985 başından Hazinenin T.C.
Ziraat Bankasına olan borcu.
680 851 744,64
Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarından T.C. Ziraat Bankasının aldığı
para,
3 968 935 750,72
3 288 084 006,08

TOFİLAM

Ocak - Şubat - Mart 1985 ayların
da T.C. Ziraat Bankasının harcadığı
para
3 996 293 769,96
Nisan 1985 başımdan Hazinenin T.C.
Ziraat Bankasına olan 'borcu
708 209 763,88
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Saymanlığının
Ocalk - Şubat - Mart 1985 aylarına ait hesapları
incelendi;
Ocak 1985'de Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına
olan 680 851 744,64 lira 'borcu ile Ocak - Şubat Mart 1985 aylarında Hazineden 3 968 935 750,72 li
ra alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ ce
man 3 288 084 006,08 lira olmasına ra&men Hazine
nin T.C. Ziraat Bankasının 780 209 763,88 TL. bor
cu ile birlikte 3 996 293 769,96 lira sarf edilmiş ol
duğu Savmanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbi
rine uygun bulunduğu görülmüştür.
Gend Kurulun bilgilerine arz ©dilmek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Ahmet Yılmaz
Giresun Milletvekili

Başkanvekifi
Halil Orhan Ergü'der
îsıtanbul Milletvekili

, Sözcü
Fahri Sabin
Malatya Milletvekili

Kâtip
Engin Cansızoğlu
Zonguldak Milletvekili

Denetçi
İbrahim Turan
Gümüşhane Milletvekilli

Üye
Mehmet Memduh Gökçen
Bursa Milletvekili

Üye
Ardan Savaş Arpacıoğhı
Amasya Milletvekili

Üye
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili

Üye
Ruşan Işın
Sivas Milletvekffi
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
2. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını
İnceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu
Başkanlığı, Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercü
me, Bası/nevi, Saymanlık, Sosyal Hizmetler, Ulaştır
ma Şube, işletme ve Yapım, Park ve Bahçeler Mü
dürlükleri ile Mal Saymanlığında İçtüzüğün 153 ve
müteakip maddelerine göre yaptığı denetimle ilgili
Rapor (5/53) (S. Sayısı : 351) (1)
BAŞKAN — Diğer raporu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
T. B. M. Meclisi İçtüzüğünün 153 ve müteakip
maddeleri gereğince T. B. M. Meclisi Hesaplarını in
celeme Komisyonumuzun denetim, gözetim ve büt
çe tatbikatı ile eşya ve demirbaşların, yine Sayman
dık Müdürlüğünün yıl içindeki denetimleri ve faali
yetleriyle T. B. M. Meclisi ünitderinde Satın Alma
Komisyonu Başkanlığı, Kanunlar ve Kararlar Dairesi
Başkanlığına bağlı Kütüphane - Dokümantasyon ve
Tercüme Müdürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Perso
nel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına bağlı Sayman
lık Müdürlüğü, Mal Saymanlığı, Destek Hizmetten
Daire Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdür
lüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, Teknik Daire Baş
kanlığına bağlı İşletme ve Yapım Müdürlüğü, Park
ve Bahçeler Müdürlüğünde yapılan denetim ve sayım
işlerine ait çalışmalarımız hususundaki Komisyonu
muz görüşleri temenni ve istekleri aşağıda arz ve
izah olunmuştur.
1984 Malî yılı Bütçesinin Harcama ve Genel Gö
rünümü :
1984 Malî yılı Bütçesiyle ve ona bağlı bütçderin
(Millî Saraylar dahil) ödenek, aktarma ve ilavesiyle
birlikte tüm ödenek miktarı 9 111 402 785 TL. ola
rak tespit edilmiş ve ödeme emrine bağlaman ve har
canan miktar malî yıl sonunda 6 721 138 554 TL.
baliğ dmustur. Bakiye 2 390 264 231 TL. tasarruf
edilmiş gibi görünmekte ise de yılı içinde ve diğer
yıllardan toplam olarak 1 642 8'64 498 TL. si (sari
avans) olarak 1985 yılına ödenek kaydedilmek üzere
aktarıılmıştır. T. B. M. Meclisi Bütçesinin tümü üze
rinde yıl sonu itibariyle 747 399 733 TL. tasarruf
edildiği görülmektedir.
1984 yılında Genel Sekreterlik hizmetleri için büt
çe ile 2 405 410 000 TL. İlk ödenek verilmiş ve yılı
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından aktarma
yolu ile 81'2 962 805 TL. alınmiş yıl sonu gend öde(1) 351 S. Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir.
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nek tutarı 3 118 372 805 TL. sına yükselmiştir. Bu
ödeneğin 2 709 804 649 TL. harcanmış 148 277 093
TL. 1985 yılına (sari avans) olarak ödenek kaydı ya
pılmak üzere aktarılmış buna karşılık 260 291 063
TL. si de tasarruf yapılmıştır.
1984 M'alî yılı Bütçesinin Personel giderleri dı
şındaki yolluklar hizmet alımları, tüketim malları
ve malzeme alımları, demirbaş alımları makine teç
hizat ve taşıt alımları harcama kalemlerinde büyük
çapta mevcut ödeneğin tasarrufçu bir zihniyetle kul
lanıldığı ve tfim ünitelerde de bu değerlendirmeye
önem verildiği görülmüştür. Nitekim yukarıda kıs
men izah ettiğimiz gibi Genel Sekreterlik Bütçesin
den harcanan 2 709 804 649 TL. sına karşılık
(148 277 093 TL. sariavans hariç) 260 291 063 TL.
tasarruf edilmiştir. Keza Destek hizmetleri sınıfını
oluşturan Muhafız Taburu 1984 yılından itibaren bu
alt programın personel giderleri ve yollukları 1983
yılında çıkarılan 2919 sayılı Teşkilat yasası ile Millî
Savunma Bakanlığına devredilm'iştir. Diğer hizmetler
ise T. B. M. Meclisi Bütçesinden karşılanmış olup
1984 yılında bütçe ile 22 100 000 TL. ödenek veril
miş bunun 21 115 107 TL. sı harcanmış 984 893
TL. tasarruf edilmiş olduğu görülmüştür.
Yasama hizmetlerinde bütçe ile 1 060 050 000
TL. ödenek verilmiş ve yılı içinde Mal ive ve Güm
rük Bakanlığından aktarma yolu ile 3 348 500 000
TL. alınmış yıl sonu genel ödenek tutarı 4 408 550 000
TL. sına yükselmiştir. Bu ödeneğin 2 946 203 636
TL. harcanmış 1 124 587 405 TL. sı 1985 yılına (sari
avans olarak) ödenek kaydı yapılmak üzere aktarıl
mış,-buna karşılık 337 758 959 TL. sı da tasarruf ya
pıldığı görülmüştür.
T. B. M. Meclisinin Genel Sekreterlik, Yasama
ve Millî Saraylar Programlarında yatırımlar için sari
avans olarak açılmış olupta yılı içinde gerçekleştirile
meyen ödenekler 1985 yılma aktarılmıştır.
'Buna ait tablo aşağıya çıkarılmıştır.
Geneli Sekreterlik :
710 Harcatma kaleminden Emek İnşaata
40 923 401 TL.
(Halkta ilişkiler binası için)
710 Harcama kaleminden Şeker Şirketine
107 353 692 TL.
(Klima tesisleri için)
Yasama Hizmeti :
710 Harcama kaleminden T. Emlak Kredi Ban
kasına
1 124 587 405 TL.
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{Milletvekili Lojmanları için)
•Millî Saraylar
710 Harcama kaleminden Devlet Su İşlerine
70 000 000 TL.
(Küçüksü Kasrının denize kayma durumu ile ilgili)
710 Harcama kaleminden İst. Timlo Genel Md. ne
300 000 000 TL.
(Millî Saraylar Personel Lojmanları İnşaatı için)
T. B. M. Meclisinin bu üç programından toplam
1 642 864 498 TL.
1985 yılına sari avans olarak ödenek kaydı yapılmak
üzere devredildiği görülmüştür.
Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler
için bütçe ile 362 500 000 TL. ödenek verilmiş
buna yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından
100 889 708 TL. ödenek aktarılmış ve yıl sonu öde
neği 463 389 708 TL. ulaşmıştır. Bu ödenekten
424 635 463 TL/sı harcanmış ve 38 754 245 TL.'sı
bütçede kalmıştır.
Ayrıca özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürü
tülebilmesi amacı jle Maliye ve Gümrük Bakanlığın
dan 92 563 272 TL. ödenek alınarak bu ödeneğin
tamamı T. B. M. Meclisi vakfına verilerek Millî Sa
ray köşk ve Kasırların bakım ve onarımı için kulla
nılmıştır.
Komisyonumuzun denetim ve gözetimine bağlı
ünitelerde yapılan inceleme sonunda :
Satın Alma Komisyonu Başkanlığı :
Satın Alma Komisyonu Komisyon Başkanının
Başkanlığında Saymanlık Müdürü veya görevlendire
ceği kişi, satın alma uzmanı ile satın alınacak veya
yaptırılacak malzemenin ve işin ehli ve uzman olan
şahıslardan teşekkül etmektedir.
Satın alma Komisyonu, kendi bünyesinde bulunan
momurlar vasıtasıyla T.B.M. Meclisi Genel Sekre
terliğine bağlı ünitelerin kuvvet santralı, klima sant
ralı, telefon santralı, sıhhî tesisat ve soğutma ma
kineleri, hesap ve yazı makineleri, elektrik ve ses
lendirme tesisleri, marangoz ve döşeme atölyeleri ile
halkla ilişkiler ve sosyal tesislerinin idamesi için mal
zeme ikmal ve onarım tesisatı ile her türlü teknik
makine ve malzeme ihtiyaçlarını, ulaştırma araçlarının
balkım ve onarımı ile yedek parça ihtiyaçlarını sağlık
ilaç ve gereçlerini, her türlü büro makine ve malze
melerini baskı, yayın, kırtasiye ihtiyaçlarını, temiz
lik malzeme ve makineleri ile T. B. M. Meclisi Per-
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«öneline Giyim - Kuşam Yönetmeliği gereğince ve
rilecek her türlü giyecek eşyasını Bütçe Maliye Mü
dürlüğünden gelen satın alma ve yapım işlerine ait
onaylar muvacehesinde özel ve kamu kuruluşların
dan iç ve dış piyasadan ilgili usul ve hükümler çer
çevesinde mal ve hizmetin en uygun bedelle amaca
uygun nitelikte elde edilmesinden ve hizmetin sağ
lanmasından sorumludur.
'Bu kısımda yapılan denetimlerimizde çarşı pazar
lığı ile alınan harcamalarda en az üç teklif mektubu
nun alınmasının yerinde olacağı ilgililere söylendi ve
dikkatleri çekildi. Satın almalarda ihtiyaç duyulan
malzemelerin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlü
ğünden karşılanmasının yasa gereği olduğu ve bulun
madığı takdirde piyasadan teminine gidilmesinin doğ
ru olacağı söylendi.
Satın almalarda ilgili dosyalama ve arsivlemenin
düzenli ve tertipli olduğu görüldü.
Satın alma Komisyonu Başkanlığı ünitesinde bir
Başkan, bir uzman, üç satın alma memuru ile bir
daktilo memur çalışmaktadır. İşlerin çok yoğun ve
devamlı olması nedeniyle personelin takviyesinde ya
rar görmekteyiz.
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dir. Bu gazete - dergi ve kitap alımlarının kati bir
prensibe bağlanmasının temini gerekmektedir. Nite
kim takriben 13 olan gazete cinsi ve adedi şimdi 37'
ye çıkmış bulunduğu söylenmektedir.
Kütüphane ve okuma kısmı :
Her bakımdan müspet görülmüştür.
'Araştırma kısmı :
Kütüphane gibi bu kısımdan da istifade, üyelerce
yeterince yapılamamaktadır. Belirli bazı kimseler isti
fade edebilmektedir. Tanıtılması gerektiğine inanıyo
ruz. Kütüphanedeki genç araştırmacı elemanlardan is
tifade ederek Meölİtse konu olan birçok mevzu hak
kında bilgi sahibi olunabileceğinin üyelere anlatılma
sı gerekir, .özellikle bilgisayar tarafındaki kitaplar
ve münderecatjlar kaydedildikten sonra ilimî birçok
inceleme yapılabileceği kanaatindeyiz.
Arşiv kısmı :
Isıtma ^olmasına rağmen yer altında olması nede
ni ile biraz rutubetli görünümünde Rutubet durumu
ölçülebilir. Kitap arama ve sormada bir tek eleman
mevcuttur. Halen de yeterli olmayan bu eleman, Kü
tüphanenin daha fazla ziyareti halinde yetmeyecek
tir. Yer bakımından 1 - 2 sene içinde arşiv yetersiz
kalabilecektir, (mikrofilm devreye girer ve orijinaller
saklanmaz ise bu süre çok daha uzayacaktır.)

Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı :
Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Mü
Özellikle eski eser, kıymetli evrak, niteliğini ka
dürlüğü :
zanmış eski gazetelerin hüsnü muhafazası zorlaşmış
Gazete, kitap, dergi alımında; İdare Amirlerinin
durumda, kâğitlar zaman içinde dağılma tehlikesi ile
Kütüphane Müdürünün ve senelerden beri uygulanan
karşı karşıyadır. Yer sıkıntısı, ciltleme sorunu, mu
teamül doğrultusunda alım yapıldığı, ancak zaman
hafaza zorluğu, istifadeye sunma kolaylığı tahrip ol
süresi içinde belirli prensip ve düzenin kaybolduğu
mama kolaylıkları göz önüne alınarak bazı gazete,
kanaatine varmış bulunuyoruz. Bilhassa tirajları son
dergi ve belki kitapların özellikle eski ve kıymetli
derece düşük olan, kimse tarafından tanınmayan, an
olanlardan
başlamak üzere mikrofilme alınması dü
cak belirli dönemlerde tahsislerden istifade ve ilan
şünülmüş ve bir kısım vücuda getirilmiş ise de geç
larla yaşayan bir çok gazete ve derginin alındığını
miş dönemlerde eleman kifayetsizliği, takipsizlik, ilgi
tespit etmiş bulunuyoruz. Bunların bir kısmının oku
eksikliği, belki yer yetersizliği ve en önemlisi film
ma salonuna bile gelmeyip, dolaplarda bulunduğu
için döviz tahsisi zorlukları ve makinelerden banyo
hiç bir sekide istifade edilmediğini de tespit ettik.
makinesi
anzası nedenleri ile netice alınamamış, hat
Kitaplar, bünye Ortadoğu sorunları, ülkemizi ve po
ta 250 kadar mevcut film zamanla kullanılamaz ha
litikamızı yakından alakadar eden yayınlardan, İngi
le gelmiştir.
lizce olanları Kütüphane Müdürü, Fransızca olanları
ise Kütüphane Müdür muavini tarafından seçilerek
Halbuki mikrofilm kısmının devreye girmesi ile
alınmakta. Derğler ise üyelerin zamanında yapılmış
ciMeme kısmında da bir rahatlama olacak ve Basımtalepleri üzerine .alınmakta ve bu alım işlemi sene
evinin sıkışık çalışma nedeni ile talep ettiği 4 kişiye
lerdir böyle devam edegelmekite olduğu söylenmiştir. ihtiyaç doğmayacaktır.
Kanaatimizce; halen alınmakta olan gazete, dergi,
kitap Eyerli veya yabancı) tümünün yeniden gözden
Kanaatimizce gazetelerin arşive alınmadan birik
geçirilmesi ve 1984 senesinde takriben 8-9 milyon
tirilip ciltlenmesi tasnifi ve arşivlenmesi uzun, kül
TL. ödeme yapılan (Gazete - Dergi - Yerli Yabancı)
fetli, pahalı ve çok yer kaplayıeı bir sistem. Mikro
ki bunun 4 milyon TL. yerli gazetelere ödenmektefilm ile ve özellikle nelerin arşivlenebi'leceğinin iyi
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tespiti hailinde bu mahzurların çök az bir külfetle
ortadan- kalkabileceğine inanıyoruz.
İdare kısmı :
Her denetimimizde devamlı faaliyet halinde gör
müş olduğumuz kısımda fazla insan çalışıyor (görü
nümü var ise de idareler çalışanların ancak, yetebildüklerini bildirmiş bulunuyorlar. Bu arada 'bilgisayara
hazırlık olmak üzere tüm mevcut kitaplar, isimleri'
münderecaıt özetleri ile tespit edilmekte oldukların
dan birçok eleman devamlı çalışmakta mevcut olduğu
söylenen 45 000 kıtalsin programe edilmesi muhte
vasının işlenmesi uzun zaman ve evsaflı eleman ge
rektirmekte hailen takriben 7-8 bin kitap hazırlan
mış ve bilgisayara işlenmiş olduğu söyleniyor.
Bilgisayar Kısmı :
Yeni konulmuş ve büyük meblağlara malblmuş bu
kısmın, tüm kitapları, isim, yazar ve içeriğinin özet
leri ile değerleyebileceği ve ancak ilaveler ve yapıla
bilecek bağlantılarla sonsuz derece faydalı olacağına
inanıyoruz. Bu meyanda bu makinelerde Meclis Per
sonel ve Hizmetlilerin ve belki üyelerin aylıklarının
kadrolarının da hesaplarının yapılabileceğinin avan
tajı düşünülür ise bu yatırımın müspet olduğuna ina
nıyoruz.
Umumî anlamda tüm dünyanın bilgisayara dön
düğü bir dönemde özellikle bilgi depolama, işlemle
rinde sonsuz olanaklar olduğuna, muhasebe işlerinde
Özellikle ücret hesap ve tahakkuklarında zaman
ve istihdam taasrrufunun çok fazla olduğunu biliyor
ve bu bölümde çalışan evsaflı ve genç elemanlara ida
recileri ile beraber başarılar diliyoruz.
MılcrdfMm Dâiresi :
Bugünkü değerlerle 100 milyon TL. değerinde
olduğu söylenen tesiste halen hiç bir çalışma yapıl
mamakta mevcut 250 film zaman nedeni ile telef
Olmuş durumda. Tesis eski sistem olmasına rağmen
Türkiye'de mevcut olanların bir çoğundan iyi ve ye
terli durumda. Daha önce izaha çalışmış olduğumuz
(arşitv kısmı) gerekçelerle bu kısmı ihya ederek ve
bozuk banyolarının yerine yenisini alarak <jö-7 Mil
yon TL.) ve mikrofilmleri okuyup basma (Reader -,
Printer) makinesi almak (7-8 Milyon TL.) sureti ile
istifadeye sunmakta fayda görmekteyiz. Esasen bu
hususta şifahî bilgi ve önerimiz geç kalınmış olma
mak bakımından Sayın Meclis Başkanımıza iletilmiş
olup alım için Kütüphane Müdürünce girişimde bu
lunulduğu öğrenilmiştir. İnceleme neticesi tarihî ve
kıymetli vesika vasfını kazanmış eser veya gerekle- [
fin istenildiğinde tetkik için orijinalinin elden veril- I
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meşinin mahzurlu Olabileceği mikrofilm haline geti
rildiğinde de mikrofilmin okunmak üzere verilmesinin
de bir derecede mahzurlu olabileceği (bir kısmının ke
silip alınması) gibi) düşüncesi ile talep vukuunda
(Reader-Printer) aletinde harici taleple ücret karşılığı
hemen fotokopisinin çekilip verilebilmesinin büyük
ibir avantaj olduğunu kabul etmiş bulunuyoruz. Mik
rofilme alınacak eseflerin, evrakın neler olması ge
rektiğinin ise şimdiden tespiti gerekmeted'ir ve bu
çök önemlidir. Halen çok eski gazeteler kıymetli ve
sika olarak nitdendiriimekte ve mikrofilme alınması
düşünülmekte. Ancak 50 sene sonra bugünkü gaze
teler de kıymetli evrak mı olacaktır. Böyle ise halen
ciltlenip arşıVienen günlük gazetelerin hepsinin mik
rofilme alınması gerekecektir. Bu külfetli ve pahalı
bir iştir. Karan kim verebilecektir. Gazeteleri mikrolar isek, spor sayfaları ve ekleri de mii filme ala
cağız. Hangi gazeteleri alacağız. Kitap ve dergilerde
alınacak mı? Oftaya kararın "biran evvel verilmesi
gereken bir sorun çıkmakta.
Kanaatimizce :
OMeme işlemi külfetli, pahalı ve yer alan bir iş.
Tüm gazeteler ciltlemeye veya saklanmaya de
ğer mi.
'Bunlar herhalde kendi basımevlerinde zaten arşivleramıekte.
Bir çok, zamanın tahribatına uğramış eski kıy
metli evrak mevcut.
Bu durumda :
Biran evvel Meclise alınan günlük gazeteler, der
gi vs. yayının yeniden tetkik ve alım kararı. Bunların
hangilerinin arşivleneceğinin kararı. Ciltlemeden he
men bu yayınlar için vazgeçilip mikrofilme alınma
ları. Diğer yandan da belirli bir sfistem içinde eski
ve kıymetli evrakın mikrofilme alınmasına başlayıp
devam etmek. Her eserin 2 kopya olarak mikrofilmienmesinde fayda vardır, özellikle kıymetli evrak ev
safında olanlar.
Yer olarak mikrofilm dairesi ayrılmıştır. Yerin
yeterli olduğuna havalandırmasının çalıştığına ısıtma
«isteminin olduğuna bakarak inanıyoruz. Ancak çok
kar yağdığında aktığı söylenen bir iki yerin muhak
kak tamirinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bu
nun tamirinin biran evvel henüz bu kısım çalışmaya
girmeden bitirilmesi gerekmektedir.
Basımevi Müdürlüğü' :
Basımevi Müdürlüğünde yapmış olduğumuz dene
tim ve gözetim neticesinde.
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Bu bölümün muntazam çalıştığı, temiz tutulduğu
görülmüştür. Makinelerinin çoğunun eski olmasına
karşın hepsi çalışır vaziyette olup ihtiyacı karşıla
maya gayret sarfedMmektedir.
Centodan alınan T.BJM. Meclisi Vakfına ait ol
duğunu öğrendiğimiz küçük bir ofset baskı makine
sinin de renkli, olarak baskı işlemine başladığını öğ
renmiş bulunuyoruz.
CİMeme; Kütüphane Müdürlüğü ihtiyacına cevap
verememe gibi bir sorun olduğu söyleniyor ise de
«'Mikrofilm» dairesinin devreye girmesi ile ciltleme
kısmında (alınacak karara göre) bir rahatlama ola
bilecek ve bu sıkışma hali ortadan kalkabileceği inan
cındayız.
Bu arada, basım işlerini dışarıda özel firmalara
yaptırmanın daha ranta'bl olup olmayacağı sorumu
za bir çok evrakın çok acilen basılması gerektiği, bir
kısminin gizliliğinin söz konusu olduğu vs. gibi haklı
nedenlerle herhalükârda Meclis dahilinde Bir Basımevinin bulunması gereği ortaya çıktığında, müsbet.
olarak işîetiîmek'te olan Basımevi çalışmalarının ay
nen devamında fayda mütalaa etmekteyiz.
Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığı :
Mal Saymanlığı :
1982 Anayasamız gereği tek Meclise dönülmesi
nedeniyle T. B. M. Meclisi binasında bulunan tüm
eşyalar yeniden tasnife alınmış yeniden Demirbaş nu
maraları verilmek suretiyle hazırlanan Demirbaş Def
terlerine kayıtları yapılmaya başlanılmıştır. Bu ne
denle 1984 yılı içerisinde alınan yeni Demirbaş eş
yaların kayıtlarıda yeni düzenlenen Demirbaş def
terlerine yazılmıştır.
Kırılan ve yıpranan Demirbaşların onarımı cihe
tine gidilmiş ve böylece israf önlenilmeve çalışılmış
tır. Terkini yapılan Demirbaşa kavıtlı miatları dol
muş işe yaramadığı tespit edilen eşyalar ve hurdalar
Milllî Emlâk Müdürlüğü kanalı ile satışa çıkarılmış
ve M. K. Kurumuna devirleri sağlanmıştır.
Mail Saymanlığı ambarlan :
1. Elektrik ambarı
2. 'Elektrik ve seslendirme malzeme ambarı,
3. Sıhhi tesisat ve klima aoıbarı,
4. 'Muhtelif ampul ambarı,
5. Avize parçaları ambarı,
6. Avize gîop ve lavabolar atm'barı,
7. Fimaş boru ambarı,
'8. Halkla ilişkiler inşaatından devralınan muh
telif malzeme ambarı,
9. Marangoz atölyeleri malzeme ambarı,
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10. Yağlı boyalar ve plastik boya ambarı,
11. Kırtasiye ambarı,
12. Temizlik malzemeleri ambarı,
13. Giyim Kuşam ambarı.
Yukarıda sözü geçen ambarlar Komisyonumuz
tarafından gezilmiş ve her tarafın tertemiz ve intizam
içerisinde olduğu, tüm defterler, kayıtlar ve malze
melerin gayet muntazam muhafaza edildiği görüldü.
Söz konusu ambarların bir bölümü başka birimlerin
kontrolunda iken dana sonra tüm ambarların mal
saymanlığına bağlandığı ve bu şekilde daha düzenli,
muntazam bir çalışma içerisine girildiği tespit edil
miştir. .
Ambarlarda yapılan sondaj usulü denetimlerde
kartoteks sistemine göre tutulan kayıtlarla mutabakat
sağlanmıştır.
Givim-Kuşam ambarında daha önceki dönemler
den kalma mineli ay yıldızlı 300 adet amblemin T. B.
M. Meclisinde arzu eden üyelere satışı düşünülebilir.
Yine aynen 50. yıl hatırası olarak darphanede basıl
mış 400 adet madalyon aynı şekilde elden çıkarı
labilir.
Ayrıca Komisyonumuz görüşlüne göre Mal Say
manlığı defterlerinde kayıtlı bulunan elektronik ci
hazlardan TV, Radyo, Teyp, Hesap Makinesi, Dak
tilo Makinesi gibi cihazların denetim gözetim ve sa
yımları bakımından ayrı bir demirbaş defterinde kayıda alınmasında yarar görmekteyiz.
Mal Savmanlığı çalışmaları Komisyonumuz ta
rafından takd'Me karşılanmıştır.
Saymanlık Müdürlüğü:
İçtüzüğümüzün 153 üncü maddesi hükmü gere
kince Saymanlık Müdürlüğünün (Yılda 6 defadan az
oTmamalk kavdıvla hesap ve işlemderinin denetlenmesivle ilgili olarak) (10.1.1984 - 4.4.1984 - 13.4.1984
- 25.4.1984 31.10.1984 - 5.12.1984) tarihleri arasında
yapılan denetimlerimiz esnasında; Bütçe harcama
ları, Yevmiye defteri, kasa defteri, yardımcı defter
ler, üyeler cari hesabı, maaş, Ödenek defterleri, veri
le emirlerinin düzenlenmesi ve imzaya sunulmasına
kadarki safhalar incelendi. Defterlerin muntazam tu
tulduğu ödemelerin Bütçeye uygun olduğu muame
latın usulüne göre ve süratli, düzenli yürütüldüğü
tespit edildi. Ayrıca Saymanlık Müdürlüğü tarafın
dan hazırlanan 3 aylık raporlar süresi içerisinde Ko
misyonumuza sunulmaktadır.
Muhasebeye ait evrakların dosyalama ve arşivleme sisteminin çok muntazam ve düzenli olduğu
tarafımızdan tespit olunmuştur.
84 —
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. Bu ütiitede yıllık 20 000 sarf evrakının incelen
mesi ve 4-5 bin civarmda gelen giden evrak işleri
olması nedeniyle Müdürlüğün iş kapasitesinin çok
yüksek olduğu ilgililer tarafından ifade edilmektedir.
Ayrıca 2978 sayılı Vergi ladesi Kanunu gereğince
Milletvekilleri ve personele ai't vergi iadesi işlemleri
de bu ünite tarafından yapılmaktadır. Personel tak
viyesinde yarar görmekteyiz.
Saymanlık Müdürlüğünün çalışmaları Komisyo
numuz tarafından takdirle ve teşekkürle karşılanmış
tır.
Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı :
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü :
Üyeler lokantası, Halkla İlişkiler Binası lokantası,
personel lokantası, soğuk büfe, berberler, boyacılar,
erzak ambarları, çay ocakları ve mutfaklarda yapılan
denetim sonunda; Satın alma, yemek ve ta'bMbt fi
yatlarının tespitinde gerekli titizlik ve dikkatin gös
terilmediği kanısına yarılmıştır.
Satın almalarda mevsimlere göre kuru gıda mad
delerinin haftalık olarak alındığı ve böylece üyeler
ve personel lokantalarında fiyatların arttığı görülmek
tedir. Halbuki bu tür gıda maddelerinin günlük ye
rine toptan alınmasında sayısız yararlar vardır.
Lokantalarla ilgili tüm satın almaların tek satın
alma memuru tarafından yapıldığı görülmüştür. Bu
uygulama son derece yanlış olup Komisyonumuz ta
rafından iyi karşılanmamıştır. Bu konunun kesin ala
rak biran önce halledilmesinde fayda görmekteyiz.
Teklif almak ve piyasa araştırması yapmak suretiyle
alımların yapılması gerekir.
Soğuk büfe ve personel lokantalarında yemek üc
retlerinin çok pahalı öldulğu görülmüştür. Halbuki
personel yemek ücretlerine kişi başına belli bir mik
tarda Devlet katkısı da vardır.
Ayrıca soğuk büfede soğuk yemekler yanında ız
gara, çorba gibi yemekler verilebilir.
•Üyeler lokantası ile personel lokantalarının ser
maye bakımından desteklenmesi halinde daha ucuz
yemek verme imkânı olabilir.
Yiyecek ambarlarında yaptığımız incelemede, er
zakların gayet muntazam derii toplu ve temiz tutul
duğu görülmüştür. Ambarlara girip çıkan yiyecek
maddelerinin kayıtlarında kartotek's sistemi uygulan
dığı görüldü. Yapılan karşılaştırmalarda mutabakat
sağlanmıştır.
Lokantalarda çalışan personelin alımında gerekli
itinanın ve dikkatin gösterilmesi gerekir.
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Bu müdürlüğe bağlı, terzihane, berberler, bo
yacılar ve çamaşırhanede gerekli incelemeler yapıldı.
Senelerdir ihmal edilen bir konuyu Komisyonu
muz ele alınmasında fayda görmekteyiz. Üyeler ve
personel için yazın veya mevsimine göre dinlenme
kamplarıma açılması konusunda Sayın Meclis Baş
kanımızdan bu konuya eğilmesini istiyoruz.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün daha iyi hizmet
'verebilmek için gayret içerisinde olduklarına inanıyo
ruz.
Ulaştırma Sulbe Müdürlüğü : ,
2919 sayılı T.B.'M. Meclisi Genel Sekreterliği
Teşkilat Kanunu gereğince yeni kurulan bu Müdür
lükte yaptığımız denetimlerde; Gümrüklerden alı
nan ve Komisyon Başkanlıklarına ve çeşitli ünitelere
tafasüs edilen araçlar nedeniyle bu Müdürlükteki iş
kapasitesi oldukça gemişlemüşitir. Son zamanlarda alı
nan personele a!9t 4 servis öbdbüsüınünde devreye girmestiyle araç sayısı 87tye personel sayısı da 82'ye yükseftnii#r. Araçların balkan ve onaranlarının büyük bir
iböîüTmü bu Müdürlük tamirhanesinde yapıtamkltadır.
Koltuk amlban adıyla kullanılan yerde son derece
(bir karışıklık mevcultJtur. Giren ve çıkan malın duru
mu kesin olarak belMenememekfte, aıynca ambarda
'bulunan yedek parçalar karışık, düzensiz bir (biçimde
(muhafaza edilmektedir. Burada bir yetkliDi yoktur.
KartöoDeks sistemi kurularak buranın bir amfbar şekCinıe idiönüşitiürülmıesli lüzumludur. Bu olmadığı takdirde
mal Saymanlığı ambarlarına bağlanarak ühltiyaçlarnı
oradan karşılanması gerekir. Bu konunun kesin ola
rak halledilmesi görüşündeyiz. Bunun dışında ben
zin işlerine bakan bir memurun buraya verilmesinden
yanayız. Çünkü bu konuda da düzenli bir uygulama
mevcut değiMir.
Arabaların görevlere gidişlerine ait yeni bîr dü
zenlemeye gMlımesi görüşündeyiz. Ayrıca hizmet ara'baları olarak görev yapan 19 adet Renault marka oto
mobillerin de kullanılma biçimlerinin de gözden geçMtonesi gereödiır.
Şoförlere ait yerin de şoför sayısının fazla olması
nedenliyle sıkışık olduğu görüldü, ancak yeni yapımı
na başlanan garajın devreye girmesi ile bu tür sıkın
tıların ortadan kalkacağını ümlflt etmekteyiz.
Tekniik Daüre Başkanlığı :
tfşleltaM ve Yapım 'Müdürlüğü :
IKazan Dairesi ; Halen bir eski model 2 eş yk. ba
sınçlı kazanlarla M y a ç karşılanmakta, ancak Halk
la îlüşküier binalarının, lojmanların, müracaat bürosu
nun devreye günmesi l e yedek dahil' kazanlar, ihtfya-
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ca yetmeyeceği düışiünülerdk, mevcut eş kaızanlarra eşlefi 2 kazan, Şeker falbrilkalan ile müştereken, eş olıması neidenli ile bazı döküm kalıplarının hususi yiaptırıiHmaları sonucu Ikısmen pahalıya mal olmasına rağ
men, İngiltere'den sadece kömür dloHdurtea kısımları
İthal edilip -diğer kısımlarının tamamı yerlü olarak
İmal edlillrriiş, yerlerime monte edlillmıiş deneme çalışma'larının yapılmakta olduğu görültaüşltliir.
Bu seneye kadar günlük 30 - 40 ton klöimür sarfiyaftı olduğu öğreriilmliş olıuıp, ancak bazı yeni kısımtöarın devreye girmesi ile sarfiyatın 60 - 70 tion güne
çıkacağı hesap eidilldliği öğrenlitaiştlk". Söz konusu ye
ni binaların devreye girmesi ile evvelce 5 000 ton yıl
olan kömür milkltaırının 10 000 tona çıkacağı ifade
ddim'isjtür.
KJömür alıımlıarmın Devlet Müesseselerinden alın
dığı, teslim alınırken de T.B.M. Meclisi denetiminde
rtarftılarak alındığı söylenmiişltlir.Santral ve K'limaltar :
EMdtrifc enerjisi ile alakalı tüm böllüirnler faaliyetıte olup aksaksız yürültlülmekıtödir.. 160 KWA gücündieki bir jenetraltör yeterli olmadığı gerekçesi ile kaldı
rılıp yerine 2 X 400 KWA1Me jeneraltör gumfbu tahsîsli çıtkmış olup bu y i içinde saltın alınıp devreye so
kulacağı söylenmiştir.
©öylece- arıza hal'inıde Mecİslin gereklli her yerine
cereyan verilebileceği çalışma atamasının otoayacağı öğrenffllmiışltür.
Bu meyanida bu makinelerle ilgili olarak evsaflı
dlörit yeni personel isfcenitaekltedÜr.
Soğutma Tesiısaltı ?
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a) Genel Kurul toplantı salonunun bilhassa çatı
sının cam olması nedeni ile fazla sıcak olduğu,
Ib) Normal şaftlar altında Haziran - Eylül arası
Meclis toplantıları yapılmadığı göz önüne alındığın
da, beli bazı odalara ve salonlara (Plan - Bütçe toplânltı salonu gülbi doğrudan güneş gören, veya Sayın
Meclis Başkanının odası gübi bazı hususfiyeitlerî olan
odalara) münferit çalışan soğutucu klima cihazlar
(yerli - ithali malı) ataması ile 1 - 2 milyon masrafla
bu işin halledileceğine inanıyoruz.
Taş ve beton olan binanın içinin yazın dışardan
çok daiha şerlin olacağı ve olduğu muhakkaktır. Bir
kaç olda için, netice M'barı ile tüm binanın soğutul
ması bir enerji harcanıp istihdam yaraJtılmasının fay
dasına 'inanmıyoruz.
Fark ve Bahçeler Müdürlüğü :
Esas itibariyle T-BiM. Meclisi ıBahçeslinön 'düzen
li, temiz tuitulllmaşı mövcult bültküleriin hüsnü muhafa
zası olan bu Müdürlükte Ziraat Yüksek Mühendisi
'Müdür ile yine bir mühendis, sera ve fidanlıkta çalı
şan 22 küşl, park ve bahçelerde 42 klişi ve diğer bö
lümlerde çalışanlarla birilikte toplam 88 k'işIMn çalış
tığı söylönmlişjtlir.
Törpnlerlde ve belirli odalarda bulunan vazolara
hafltalda ilki defa çiçek koymak, bahçe ve bina için
deki nebaftiların bakım ve muhafazasını yapmak mev
simlere göre yerlerini değiştirmek, bazı fidanlar yeıtiişitiirmiek ve Meclis BafoçesMn bakımı gülbi işleri yükflenmliş olan bu Müdürlükte yapmış olduğumuz dene'timlerimliızde;

Park ve Bahçelerde 300 dönüm olan yeşil alanlda
42 kişlinlin bulunduğu mevsime göre de 20 - 25 oivaYaz dönernlhıkie devreye giren soğutma tesisatı
rınlda geçici işçi çalışitırılldığı öğrenıimlişitJir.
1955lerden kalmış bir teslis olup araç, gereç bakıSeralarda yetiştirilen gül, karanfil ve saksı çiçek
mınldan tamam olmasına rağmen teslis esk'imlişitir ve lerinden fazla olanlardan Valktf adına ücretli öden
amonyakla çalıştığından kısmen tehlikeldİır. Nitekim
mek sureti ile saitış yapıldığı öğrehilmişitir.
Ibırfcaç kere gaz kaçmış ve teslis tamir edfillmlişıtlir. Ay
Büyük sera, saksı kısmı, hazır çiçek kısmı, perso
rıca salamura taşlar ve konidanısaltörler de tamir görnel binası ve diğer seralarla birlikte 8 adet sera mer
imülşttüır. Kompresörünlde eskidiği ve yedeğinin bulunkezî siislteme bağlı olarak ısıtılmaktadır. Park ve Bah
maldıjğı gerekçesi ile tamlMe uğraşmayıp yenî mafldine
çeler Müdürlüğü bina içi ve dış mekân çalışmaları
alımınıa ve yeni sisteme dönmek MenıntelkJtedÜr. Ön
Komisyonumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.
görülen masraf 200 - 250 milyon dentfyor iSe de ne
Ancak, bu hizmetlerin bir kısmının dışarıdan te-<
ticede 500 - 750 milyon gideceği hesaba, katmakta
' minlin'in daha hesaplı, uygun ve ranltalbl olacağına ina
faylda olduğuna İnanıyoruz,
nıyoruz.
SONUÇ OLARAKİ i
Soğutma sflsltemlinin Ankaralda Meclis Binasında
normal olarak Haziran • Eylül arası çalişltırrlması dü1984 malî yılı bütçe taitbifcatı ite ilgili olaralk yap
günütaıeklted'iir. Anlaitılamara göre de esas şikâyet damış dllduğumuz çalışmalarmıızın özetinli yukarıya arz
etmliş Ibulunıuyoruz.
Iha zıtyalde;
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İçitfüzüğüımüBüin 153 ve müteakip maddeleri gere
ğince T.B.M. Meclisi Genel Kurulunun b'ilgMne su
nulmak üzere Başkanlığınıza takdim ediilUmıiştür.
iSaıygıtammızla.
Başkan
Ahmelü Yılmaz
Öiresun

Baçkaaıvekliİ
Haîil Orhan Ergüder
istanbul

Sözcü
Fahri Şahin
Maîaltya

Kâtîp
Engin Gan'sızoğlu
Zonguldak

Denetçi
İbrahim Turan
Gümüşhane

Üye
M. Memduh Gökçen
Bursa

Üye
Rugan Işın
Sivas

Üye
Arsan Savaş Aıpacıoğlu
Amasya

Üye
Hital Biçer
Sinop
İmzada Bulunamadı
BAŞKAN — Blglefinlize sunulmuşta.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın
Başkan, bir blilıgü noksan kaldı; soralbiir miyim efen
dim?
IBAŞKAN — .Bu konuda mı efendim?
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet
efendim.
BAŞKAN — Efendim, bu konuda İçtüzüğümüz
görüşme açtırmıyor.
HİLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, blügli fetilyorum, noksan bir 'biflga vardır.
BAŞKAN — Efendim, bu konuda içtüzüğümüz
görüşme açtırmıyor; sadece, raporun Genel Kurula
sunulmasını emrediyon
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, İçitüfcük öyleyse de, ben bir billgi isHfiyorum; şöy
le : Hir milletvekilline kaç tane personel düşüyor?
(BAŞKAN — Efendini, verilen bilgi, raporda arz
edilen' sekiyle Genel Kurula sunulmuşta. Bu suret
le, okunan rapor d)a bitglerinlize sunulmuş oluyor.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, onu bize versenüz de 'bir tetkük eitsek...
BAŞKAN — Raporda hepsi var efenldlim.
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HtLMt NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, koskoca Türküye Oumlhuriyetiniin büitçesinü tet
iklik ediyoruz da, bunu niye edemiyoruz?
BAŞKAN — Efendim, İçtüzük değiç/Miğin&n mü
zakeresi sırasında İçitüzüğün bu hükmünü, kendi gö
rüşleriniz istikametinde tenkit emiğinliz takdirde, onun
değinmesi de mümkün oialbillir.
3. — Türkiye Büyük Millet Meçlisi Hesaplarını
İnceleme Komisyonunun; Millî Saraylar ve ona bağ
lı köşk ve kasırlarda İçtüzüğün 153 ve müteakip mad
delerine göre yaptığı denetimle ilgili Raporu (5/54)
(S. Sayısı : 352) (1)
BAŞKAN — Şimdi, gündemlin sunuşlar kısmın
da yer alan, Türküye Büyük Mıillöt Meclisi Hesapla
rını İnceleme Komisyonunun, Millî Saraylar ve ona
bağlı köşk ve kasırlarda İçtüzüğün 153 ve müteakip
maddelerine göre yaptığı denetimle ilgili 352 sıra sa
yılı raporu okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı Mil
lî Saray, Köşk ve Kasırlarımızın restorasyon, onarım,
sürekli bakım, koruma ve güvenliğine ilişkin tüm hizmdtler ite turizme yönelik düzenlemelerin yürültülmeısi bakımınldan Dolmalbahçe Sarayı, Beylerbeyi Sara
yı, Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Ihlamur Kas
rı, Aıynalıkavak Kasrı, Maslak Köşkleri, Yalova Ata
türk Köşkü, Yaverlik ve av köşkümden oluşan külliye
nin külîJür, tarih ve turizm ekonomisi bakımımdan en
iyi en güzel biçimde hizmet sağlayacak şekilde korunmaisı, değerlendktlmesli ve yaşatılması için alınan tedIblirleri incelemek üzere içtüzüğümüzün 153 ve mü
teakip maddelerinin Komisyonumuza verdiği yetkiye
dayanılarak mahallinde yapılan denetim ve gözetim
sonunda;
1984 Malî yılı Bütçesinin Harcama ve Genel gö
rünümü;
1984 Mallî yılı hesaplarıyla ilgili olarak yapılan
sondaj usulü incelemede muamelatın yönetonelöklere,
harcamaların bütçeye göre yapıldığı çarşı pazarlığı
Üe yapılan harcamalarda titizlik gösterildiği tespit edil
di. Onay defterleri kontrol edildi. Bütçenin sarf şeki'itfin incelenmesinde ve yapian denetimde personelle
iiglilli özlük hakları bakımından MeclMe paralellik
sağlandığı görülmüştür.
1984 Mail Yılı Bütçesi ile Millî Saraylar için büt
çeye konulmuş bulunan 841 427 000 TL. olup Maılü-
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ye ve Gümrük Bakanlığından personel giderleri har
cama kalemlerime katsayı ve gösterge rakamlarında
meydana gelen artış nedeni'yle 165 000 000 TL. öde
mek alınmış olup yıl sonunda ödenek tutarı
1 006 427 000 TL. baliğ olmuştur. Bu mi'lktarın
526 816 427 TL. sarfedilmiş olup 479 610 573 TL.
tasarruf edilmiş gibi görünmekte ise de bu bakiyemin
370 000 000 TL.'ısı yılı içerisinde Millî Saraylar Per
sonel Lojmanları ve Küçüksu Kasrının denlize kay
ma durumu ile ilgli olarak D. S. İşlerine sari avans
olarak açilam miktar olup yılı içinde mahsup işlemi
gerçekleşımedüğimden 1985 yılma Ödeneik kaydı yapıl
mak üzere aktarılmıştır. 109 610 573 TL. tasarruf
sağlanmıştır.
Millî Saraylar Köşk ve Kasırlarda 1984 yılı eski
yılara nazaran daha yüklü bir program içerisine gir
diği görülmüştür. Genellikle tüm Saray ve Köşklerde
bakım ve onarım devam etmektedir, özellikle Mas
lak Köşkleri ve buna bağlı Büyük Bina, Kebap Köş
kü, Limonlu Köşk, Paşalar Dairesi, Hamam ve sera
larda büyük onarımlar devam etmektedir. Bu neden
le 1984 bütçesi 1983 yılı malî bütçesine göre farklı
durumdadır. 1984 yılı programının yüklü olması nederiivle çalışmaların zamana ve elfâman ihtiyacınım giderilmeısli ile daha verimli hale geleceği gözeüimlıeriımiz esnasında tespit edilmiştir.
T.IB.M. Meclisi Başkanlığınca Millî Saraylar üni
telerinde uzman kadrolara ve lisan biliir kişilere ağır
lık verilmesini ve bu kadroların süratle doldurulma
sında sayısız yararlar görmekteyiz.
Millî Saraıylar Daire Başkanlığı çalışmaları :
1984 yılı Mayıs ayımda Millî Saraylar Daire Baş
kanlığı Yönetimlinde değişiklikler olımuş, Saray Daire
Başkanı ve Yardımcısı değişmiştir. Yönetim değişik
liği nederiiylle Ibazı ünitelerde iş verimi düşmüş gibi
görünırnekte ilse de 'bu durumun ilerilki tarihlerde nor
male döneceğ[ine inanmaktayız.
2919 sayılı TJBJM. Meclisi Genel Sekreterliği Teş
kilat Kanunu gereğince MeclisDe ve Millî 'Saraylarda
kadro değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişikliMer ara
sında Millî Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanı
da değişmiştir. Yaptığımız İncelemeye göre yenli mal
ısaıyimanı ile eski mal saymanı arasında de/vlr teslim
İşlemi tamamen biıtmeımiiş durumdadır. Bu durumun
öncelikle halledilmesi gereklidir. Zira eşyaların ko
runması, tadadı, muhafazası tesplit ve kontrolü zaman
içerisf'nde problemler doğurabilir. Ayrıca TJBJM. Mec
lisi Başkanlığına 'sunmuş olduğumuz 26.10.1984 ta
rihli ara raporumuzda da belrtötiğjlmıiız gilbî Millî Sa
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raylar Daire Başkanlığı İdarî binası odalarında sara
ya ait tarihî çolk değerli eşyaların kullanıldığı tespit
edilmiş ve sözkonusu eşyalarım 'yerine iade ©dilmesi iistemilimişti.
Tüm saraylarımızda görevli personelin saraylarla
ilgili olarak 'bir eğMımden geçirilmeleri ayrıca teşri
fat memurluğu gibi görevlere atanacak kimselerin Tu
rizm okulu mezunu ve lisan 'bilir kişilerden seçilmesinde fayda görmekteyiz.
Millî Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanlığı :
Tarihî eşya ve demirbaş 'defterleri mevcuttur. An
cak kayıtların ve defterlerin yenli gelişmeler izlene
rek Tekniğe uygun olarak yapılması düşünülebilir.
Demetimi ve gözetimlerde zorluklarla karşılaşıldığı gö
rülmektedir.
Dolmalbahçe Sarayı 'bodrum katında muhafaza
edilen eşyaların 'bir komisyon marifetiyle ıslahında
fayda görmekteyiz,
Tüketim ve inşaat ambarlarında kartoteks sistemi
uygulandığı ve 1984 sonu ilîfilbariyle sayımlarının ve
nakillerimin yapıldığı görülmüştür,
Mal Saymanlığında önemli ölçüde personel ek
sikliği vardır.
Millî Saraylar, 8 ünite içinde ıtoplamımış küçüklü,
'büyüklü 29 binadan oluşmaktadır. Söz konusu bina
larda 86 OOO'nin üzerinde tarihî ve demirbaş eşya
'bulunmaktadır.
iMillî Sarayların varlığının en önemli unsurları olan
tarihî ve saray eşyalarınım deneitlime ıtalbti 'tutulması,
sayılması, slitfllerinin işlemmıasi ve İzlenmesi 'balkım
ve onarımlarınım yaptırılmasının sağlanması 86 000
eşyanın envanterinin yapılması Mal Saymanlığının as
lî görevidir. Saray köşk ye kasırlarda yapılan bakım,
onarım, restorasyon ve diğer çalışmaların 'verimli bir
'biçimde yürütülmesi içlin harcanan malzemelerim iz
lenmesi ve demetim, yömetiüm, destek görev yapan in
şaat ve demirbaş ambarlarının yöndtfımi, turizm hiz
meti yapan Millî Sarayların ünitelerimde satılan gezi
biletlerinin ve benzerli kıymetli evrakların bastırılma
sı yine bu ünitenin görevleri arasındadır. Millî Sa-'
raylar personelinin Giyim - Kuşam Yönetmeliği ge
reğince istihkaklarının zamanımda »verilmesi ve tespitli
yüne Mal Saymanlığı görevleri arasında bulunmakta
dır. Millî Saraylardaki hailen kullanılan 36 adet ko
nutun yönetimi ve inşaatı başlamak üzere olan 150
konutum idaresi de yüne mal saymanlığı üzerindedir.
Yukarıda belILritilen görevlerin gereğince daha sağ
lıklı yürütülmesi 'bakımından bu ünitenin personel
bakımından takviyesinde sayısız faydalar görmekteyiz.
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Ddümalbalhçe Sarayı :
ıMiliî Saraylar bünyesi içerisinde 'bulunan Dotanabahçe Sarayı tarilfoimıizin en değeri eserlerinden bi
rlidir. Kültür mirasımız oton bu paha biçilımez sanat
eseri ziyaretçilere açıktır.
'Dotonalbahçe Sarayı Hazine kapısı onarıma alın
mış durumdadır. Uzun yulardan 'beri Ikapalı tutulan
bu bölümün onarıma alınması ve ayrıca bu kısımda
mulhafaza edilen porselen talkımları ttefc ıtek elden ge
çirilerek temizliklerinin yapılarak Dotaıalbahçe Sara
yının afet 'kısmında hazırlanan raflara munltazam 'bir
şekilde yerleştirilmesi 'komisyonumuz tarafından tak
dirle karşılanmıştır.
Dolımabahçe Sarayında muhafaza edilen tarihî an•tlüka eşya ve malzemeler Kültürümüzün değerli bir
simgesi aynı zamanda bir hazinedir. Bu nedenle söz
'konusu eşyaların bakımında alınan 'tedbirler yetersiz
dir. özellikle gümüş oda ve taş odada muhafaza edi
len eşyalar nemfe tutulamamakta ve dağınık biçimde
mulhafaza edilmektedir. Altın, gümüş ve porselen ta
lkımlar karışık bir sekide ollması nedeniyle denetim
leri, sayımları 'büyük müşkülat doğurmaktadır.
Eşyaların durumlarına göre bir yerleştirmeye tabi
lüUtuÜımaısı yerinde olur. Gümüş ve altın eşyalar için
yardımcı defter tutulması faydalıdır.
Harem Dairesinin ziyarete açılması içlin yapılan ça
lışmalar (koruma ve balkım hususunda e t t i tedbirle
rin alınması kaydı ıile uygundur.
Hareket koşk'terlinde onarım devam etmektedir.
Birindi .'hareket köşkü dış boya ve onarımı bitmiş ta
van 'işlemeleri devam etmektedir.
Dofeıalbahçe Sarayı anabİna b'inek kapısı gerişinde
meydana gelen çökme ile 'illgili onarıma başlanılmış
ve gezi güzergâhı bu nedenle deniz tarafındaki koltuk
kapıdan düzenlenmiştir.
Harem bahçesindeki düzenleme bitmiş ve güzel
bir görünüm kazanmıştır. Kuşluk bahçesindıeki kuşlulk binası ile ilglil'i olarak yenli düzenlemeler yapıldı
ğı İlgililer 'tarafından ifade edilmiştir.
Yeni binanın onarımı henüz 'tamamlanmamış olup,
biran önce ikmali hususunda gerekli tedbirler alınma
lıdır.
Resim ve Heyikel Müzesi tarafından kullanılan Ve
liaht dairesi balhçe tanzim çalışmaları Milî Saraylar
Oalire Başkanlığı tarafından yönetilmesi olumlu olur.
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Beylerbeyi Sarayı j
1861 - 1865 yılları arasında yaptırılan bu muh
teşem yazlık saray, anabina, sarı köşk, mermer köşk
ve ahır köşklerinden meydana gelen tarihimizin de
ğerli eserlerimden biri olan Beylerbeyi Sarayında ya
pılan denetim- ve gezimlerimizde :
Set bahçeleri onarımı devam
drenajı yapılmıştır.

ekmektedir. Bahçe

©akmışız bir durumda bulunan ve İhmal edilen
san köşklün öncelikte onanma alınması gerekmekte
dir, Mermer köşkün ve selamdık deniz köşklerinin ta
vanında yağmur sızıntılarının olduğu ve bu nedenle
tavan işlemelerinde ve duvarda rutubet meydana ge
tirdiği görülmüştür. Anaıbinada bulunan eşyaların terriiz ve düzenli tutulduğu denetini ve ıgözetümlerimizde tespit edillmişjtiir. Selamlık bahçesii onarımı bitmiş
tir,
Beylerbeyi Sarayının dış balhçe duvarlarının serp
me boyasının asılına uygun olmadığı görülmüş ve böy
le bir uygulamanın yapılması sakıncalı bulunmuştur.
iKüçükısu Kasrı :
Denize kayma ile ilgili olarak gerekli 'tedbirlerin
alındığı ve D.S. İşleri tarafından köşkün bahçesine
yerleştirilen cihazlarla kayma durumunun gözlendiğli
tespit edilmiştir. Ayrıca kasrın önünden geçen yoldan
ağır tonajlı vasıtaların geçmesi nederiiıyte kasırda sar
sıntı meydana geldiği ve bu sarsıntıdan kasrın etki
lendiği ilgililer 'tarafından söylenmlişitlir. Bu durumun
önlenmedi için 'trafiğin 'başka yönden verilmesi veya
kaldırılması için gerekli girişimlerin yapılması uygun
olur,
Kasrın çatısında onarım devam ekmektedir. Bod
rum katın onarımı bitmiştir. Kasrın içerisindeki eşya
ların temiz, düzeni tutulduğu komisyonumuzca tak
dirle 'karşılanmışıtır. Ayrıca Göksu Deresi cephesin
deki 'bahçe parmaklık ve babalarının oturduğu ze
min ve taş hatıllarda çökme nedeniyle onarıma alın
mış ve tamamlamıştır. Kasrın 'bahçesi çevresindeM
4 adet kapıdan deniz cephesindeki ve Göksu Deresindeki döküm kapriar onarılarak faal duruma getiril'
m'iş/tiir.
Maslak Kasrı :
1982 yılında Millî Saraylar Yönetümine geçen
Maslak Kasrı, Mabeyn-i Hümayun, Kebap Köşkü,
Limonlu Köşk, Paşalar Dairesi, Hamam, Seralar ve
Havuzlardan oluşmaktadır.
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Maslak kasrında ahşap kaplamaların tamamı yenli
den yapılmıştır. Bültün ünitelerin onarımı yenliden ele
alınmıştır.
Mabeyn-i Hümayun : Binanın duş cephesi onarı
mı, elektrik, kalorifer ıtesıisatları, tavan işlemeleri ta
mamen Ibitmliş durumdadır. Yer. parkelerinin hazırlanıdığı ifade edilmiştir.
Paşalar Dairesi : Türk hamamı olanı.kısımda ha
mam içeri'sündeki çalışmalar aslına uygun olarak de
vam Gtaıekltedir. Elektrik itesıis'aitları muiflfak ve perso
nel odalarındaki sıva bitmiştir. Binanın ön cephe sı
vası ve doğramaları tamamlanmıştır.
Limonlu Köşk : Aslına uygun olarak tamamen
bitmiştir.
•
Balhçe dülzenîenmesi l e ilgili çalışmalar Millî Sa
raylar Daire Başkanlığı tarafından yapılması gereklirken hiçbir faaliyetin olmadığı tespit edilmiştir.
Ihlamur Kasrı :
Maibeyn-i Köşkü (Yukarı Köşk) maiyet köşkü
(Aşağı Köşk) Bahçe'den ve havuzlardan ibaret olan
Ihlamur Kasrında, Yukarı Köşkte bakım, onarım dış
cephesi aslına uygun olarak tamamen bıiftmişltir. Ziya
rete açık 'duruma gelmli'şltjir. Maliyet Köşkünde zemin
kıalt duvar ylfeeylerindlefci sltidk sıva onarımları devam
etmektedir,
Balhçe çevre duvar onarımları tamamlanmıştır.
Balhçe aydınlatma tesisatlarının boya ve onarımları
devam ediyor. Bahçe düzenilemesi ve havuzların ona
rımlarının 'da ele alınması gerekmektedir.
Yıldız Şale Köşlkü :
Müstesna (bir sanat eseri olan bu sarayımuzda pen
cere, panjur, limalat montajlar, cephelerdeki ahşap
elemanlara yağlı boya ve akriiik boya ile ilgili ona
rımlar tamamlanmuşitır.
Yıldız Şale Köşkü'nün duvarları dışındaki küçük
kulübenin saraylara devri İ e ilgili girişimlerde bulu
nulması ve söz konusu binanın bilet gişesi, kartpostal
satış yeri olarak düzenlenmesli uygun olur.
Aynalıkavak Kasrı •:>
Yapımı eski tarihe dayanan Ibu değerli kasrımız
da bir çok sorunlar tespit editonişltir. Bir an önce
müdahale edilmesinde yarar vardır.
Bunları kısada özetleyecek olursak;
IBina 'içerisinde ırultulbet vardır. Gecekondulara ait
pis su kanallarının köşkten başka bir kanalla verimesi
gerektliği söyleniyor ilse de bu mevzuun yeniden tet
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kikinde fayda vardır. Ayrıca su taşkını vardır. Em
niyet açısından duvarlar takviye edilmelidir.
Harabe halıinlde 'bulunan Ibinanın Denlzcil'ik Ban
kasından alınması için girişimlerde bulunulması ve
restore edilerek personelin kalabileceği bür yer hali
ne .getirilmesi düşünülebilir. Ayrıca kasrın bahçelerine
tecavüz sıöz konusu olidiuğunıdan, tapu uygulaması ya
pılması ıgerektÜğime inanıyoruz.
(Yalova (Termali) Atatürk Köşkleri :
'Bakım ve onarımı aslına uygun olarak tamamlan1mışltır. Ancak, yaverlik köşkü ve Genel Sekreterlik
(binalarının çatılarında su sızıntıları olduğu denetim
lerimizde tespit edilmiştir.
T.B.M. Meclisli personelinin dinlenme yeri olarak
kullanılan Genel Sekreterlik binasının yanında bulu
nan Küçük Havuzun (bulunduğu yerin üstünün kapa
tılarak TV ve dinlenme salonu haline getirilmesi uy
gun olur.
Atatürk köşklerinim emniyet açısından sınır tes
pitli yapılarak, Ibu sahadan geçişle mani olunması ve
mümkünse 'binalar arasındaki bahçe tanziminin, bu
günkü kereste depolama yeri olmak durumunıdan çı
karılarak, millî saraylar 'bünyesine alınmasında fayda
alacağına inanıyoruz.
SONUÇ OLARAK i
1'5 - 17 Kasım 1984 tarihleri arasında, İstanbul'da
Yıldız Şale Köşkünde yapılan ve takriben 30 milyon
TL. mal olan «Millî Saraylar Sempozyumu»nun Sa
raylarımızın balkım, onarım, kullanım, teşhir ve mu
hafaza bakımından gerektiği kadar faydalı ölüp alı
madiği hususunda tam bir karara varamamış bulunımak'tayız.
Milî Saraylar Daire Başkanlığı ünitelerinde çalı
şan memur ve hizmetlilerin, sayı itibari ile az olma
sı, hizmet alanılarının çok geniş ve dağınık olması
nedeniyle, görevin aksamaması bakımından, münihal
'bulunan bazı kadrolara, özellikle uzman ve lisân bi
lir kişilerin atanmasının yerinde olacağı görüşündeyliz.Anıcak, Millî Saraylar YönetimMn, yeniden dlüzenlenmelsli ile ilgili çalışmalarda, kadronun 700 kişi
idlarak düşünüldüğü söylemilimekfiedlir. İstihdam ya
ratmak en büyük problemimiz, anla, her istihdamı bîr
külfeti de beraberinde getirmektedir. Hele devamlı
lık arz ederse, İmkân nispetinde mevsimlik, geçici,
mukaveleli kimseleri (istihdam etoekltıe fayda olacağı
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kanaaitiinldeyıiz, Aflcsli halde (bunun Meclisimize ve mil
letlimize devamlılık arz ©den büyük bir malî külfet
götüreceği dikkatlerinize sunulur.
IBu rapıorumuzdla ve daha evvelbe T.ÎBJM. Mecli
si Başkanlığının bilgilerine sunduğumuz 16.5.1984 26.10.1984 - 15.2.1985 tarihi ara raporlarımızda da
izah ettiğimiz, bazı noksanlıklarla (beralber, Saray,
köşk ve kasırlar ıjçin Millî Saraylar Dalire Başkanlı
ğınca yapılan çalışmalar, Komisyonumuzca olumlu
karşılanmıştır.
Arz ve izah eDtiğîmiz raporumuz; içtüzüğümüzün
153, 154, 155, 156 ncı maddeleri. gereğince, Genel
Kurulun ıbilgüsine arz edilmek üzere Yüksek Baş
kanlığa saygı ilet sunulur.
Komisyon iBaşkanı
Ahmet Yılmaz
Giresun Milletvekiİ

Komisyon Baışkanvekil
Halil Orhan Ergüder
İstanbul Miiiteltvekiili

Sözcü
Fahri Şahin
Maîaitya MMiöbvekffl

Kâtip
Eniğin Canısızoğlu
Zonguldak Miletvekli

Denetçi
ibrahim Turan
Gümüşlban© Mffllöüveklili

Üye
M. Memduh Gökçen
Bursa Mille'tlveklii

Üye
Ruşan Işın
Sivas Milletvekilli

üye
Ansan Savaş Arpacıoğlu
Amasya Milletvekili

Üye
Hitaıil Biçer
Sinop Milletvekili imzada Bulunamadı
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur.
FERİT MELEN (Van) — Usul hakkında söz
istiyorum efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
iSayın Melen, size rapor üzerinde değil, usul hak
kında söz veriyorum.
FERİT MELEN (Van) — Raporla ilgili 'bir usul
hakkında efendim...
BAŞKAN — Usul hakkında söz veriyorum; çün
kü, İçtüzük «Genel Kurul rapora bilgi edinmekle ye
tinir» diyor.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sıra
lar bilgi ediniyor Sayın Başkan; bize daha önce dağı
tırsanız, biz de bilgi ediniriz.
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BAŞKAN — Efendim, biz İçtüzüğe bağlıyız; İç
tüzük böyle emrediyor; biz de bunu aynen yerine ge
tiriyoruz.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ama
şimdi «ıralar bilgi ediniyor.
BAŞKAN — Efendim, daha evvel sizlere dağıtıl
dı.
Buyurun Sayın Melen.
FERİT MELEN (Van) — Sayın Başkanım, İçtü
züğün 153 üncü maddesi aynen şöyle diyor : «Hesap
ları İnceleme Komisyonu, Genel Kurulca kabul edi
len Millet Meclisi Bütçesiyle Meclise bağlı bütçele
rin tatbikatına nezaret eder.
Saymanlığın denetlenmesi yılda altı defadan az
olamaz.
Komisyon, söz konusu incelemelerinin sonucunu
bir raporla Genel Kurula sunar.»
Genel Kurula sunulan bu raporu, Genel Kurul
isterse müzakere eder ve aydinlanmak ister. Burada,
müzakere edilemeyeceğine dair bir hüküm yoktur.
Sanıyorum ki, eskiden beri tatbikat böyle gelmiştir;
ama 'bu tatbikat yanlıştır.
Raporda önemli şeyler var. Raporu kısmen din
leyebildik. (Sarayların eşyası alınıp kullanılmış. Kim
almış?. Komisyon, «Bunların geri istenmesi lazım»
diyor.
Rapor önemli meselelere temas ediyor; bu mese
leler hakkında Yüce Meclis ağzını açmaktan mem
nu. Böyle bir müzakere usulü olamaz.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Açık
oylama da yapılmıyor.
BAŞKAN — Efendim bu 153 üncü maddeyi 156
ncı madde tamamlıyor; «Hesapları İnceleme Komis
yonu, her malî yılın sonunda, Millet Meclisine ait
geçen yıl bütçesinin kesinhesabını bir raporla birlik
te Genel Kurula sunar.
Genel Kurul bu rapora bilgi edinmekle yetinir»
diyor.
FERİT MELEN (Van) — O. kesinhesap.
BAŞKAN — Şimdi, kesinhesaba bilgi edinmekle
yetinildiğini beyan eden İçtüzük hükmü karşısında,
bu 3 aylık raporun 'bilgi sunma kısmı da bu şekilde
anlaşılmaktadır; tatbikat da bu yöndedir.
•HtLMl NALBANTOĞLU (Erzurum) — Hesap
ları İnceleme Komisyonunu kim tayin ediyor, kim
seçiyor?.
FERİT MEİLEN (Van) — Sarayların eşyasını kim
'kullanmış?.
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C) TEZKERELER VE ÖNERGELER
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın
(6/375) esas numaralı sözlü sorusunu yazılı soruya
çevirdiğine dair önergesi (41132)
BAŞKAN — Sunuşlara devaım ediyoruz.
Bir sözlü sorunun yazılı soruya çevrilmesine daür
önerge vardır, okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemlin sözlü sorular 'kısmında yer alan 6/375
esas numaralı sözlü soru önergemin yazılı soru öner
gesine çevrilmesi için gerekli işlemin yapılmasını arz
ederim.
Saygılarımla.
Durmuş Fikri Sağlar
îçd
BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir.
B) ÇEŞİTLİ İŞLER (Devam)
4. — Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongre
si Daimî Komitesi Başkanının TBMM Başkanını, re
fakatinde TBMM'nden bir heyette birlikte Çin Halk
Cumhuriyetini ziyaret etmek üzere davetine icabet edil
mesine dair Başkanlık tezkeresi (5/57)
BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının bir tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza su
nacağım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Çin Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Dai
mî Komitesi Başkanının, Türkiye Büyük Millet Mec-
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lisi Başlkamnı, refaketinde Türkiye Büyük Millet
Meclisinden bir heyetle 'birlikte Ç.n Halk Cumhuri
yetini ziyaret etmek üzere davetine icabet edilmesi
Başkanlık Divanımızın da uygun görüşleriyle Genel
Kurulun tasviplerine sunulur.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Oylarınıza sunuyorum : Kabul
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.
C) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam)
2. — Sivas Milletvekili Şevki Taştan'a izin veril
mesine dair Başkanlık tezkeresi (3/854)
BAŞKAN — Bir sayın milletvekiline izin veril
mesine dair Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığının tezkeresi vardır; okutup, oylarınıza sunaca
ğım.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna
Sivas Milletvekili Sayın Şevki Taştan'ın, maze
reti nedeniyle 12.9.1985 tarihinden itibaren 20 gün
izinli sayılması, Başkanlık Divanının 19.9.1985 ta
rihli toplantısında uygun görülmüştür.
Genel Kurulun onayına sunulur.
Necmettin Karaduman
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Başkanı
BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza sunuyorum •:
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir.

IH. — SEÇİMLER
1. — Komisyonlara üye seçimi.
BAŞKAN — Komisyonlara üye seçimi 'ile, .ilgili

:

şlemler henüz tamamlanmamış bulunduğundan gün
demin bu maddesini geçiyoruz.

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üretim ve
satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/358)
BAŞKAN — Gündemin1 «Sözlü sorular» kısmına
geçiyoruz.
1 inci sırada Erzurum Milletvekili Hilmi Nal'bantoğlu'nun, Türkiye Kömür İşletmelerinin kömür üre
tim ve satışlarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Balkanından sözlü soru önergesi vardır.

Sayın Nalbantoğlu?... Buradalar.
Yalnız, Sayın Nalbantoğlu, 'bu sorusunun yazılı
şekle dönüştürülmesini talep etmiştir. Bu soru öner
gesi daha evvel yazılı olarak arz edilmiş ve gereği
yerine getirilemediği için İçtüzük gereğince sözlü
soru haline getirilmiştir. Bu itibarla, yeniden yazılı
hale getirilmesi talebi mümkün değildir; ama Sa
yın Nalbantoğlu geri alma talebinde bulunuyorlar
sa bunu yerine getiririz.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Cevap
aldım zaten. Geri alıyorum.
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BAŞKAN — Soru geri verilmiştir.
2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, yeminli
özel teknik büro kuran belediye meclisi üyelerine,
ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/392)
BAŞKAN — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın,
yeminli özel teknik büro kuran belediye meclisi üye
lerine ilişkin îciş'leri Balkanından sözlü soru önergesi.
Sayın Saygın?... Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar.
«Sözlü soru önergesini okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Sayın İçişleri Bakanı tara
fından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ve rica
ederim.
Saygılarımla.
Işılay Saygın
İzmir
1580 sayılı Belediyeler Yasasının ilgili hükmü ge
reğince, seçimle iş başına gelen 'belediye meclis üye
leri belediyeye karşı herhangi bir iş taahhütünde bu
lunmaması gecikirken özellikte İzmir Merkez İlçe
Beledi yeşime seçilen Meclis üyelerinden teknik eleman
olan pek çok üyeler 2981 sayılı Yasa hükümleri ge
reğince yeminli büro kurarak dosya kabulüne başla
mışlar ve 'bu işleri belediye nezdinde takip etmeye
başlamışlardır.
Usul ve yasalara aykırı olarak yeminli büro ku
ran ve belediye 'bünyesinde iş takibi yapan meclis
üyeleri hakkında bugüne kadar yasal bir işlem yapıl
mış mıdır; yapılmış ise yapılan hukukî işler neler
dir?. Yine Belediye Yasası hükümleri gereğince bu
kişilerin Meclis üyeliğinden düşürülmesi gerekmez
mi?.
Atmış 'bulundukları yeminli büro belgelerini Ba
yındırlık ve İskân Bakanlığınca veya valiliklerce ipta
li gerekmez mi?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM
AKBULUT
(Erzincan) — Gayın Başkan, Türkiye Büyük Millet
Meclisinin değerli üyeleri; İzmir Milletvekili Sayın
Işılay Saygın'ın, yeminli özel teknik 'büro kuran be
lediye meclisi üyelerine ilişkin sözlü soru önergesine
cevap vermek üzere söz almış bulunuyorum.
Yeminli özel teknik büroların ve 'bu bürolarda
görevli teknik elemanların görev ve faaliyetleri, be
lediyelere karşı bir görev ve faaliyet niteliğinde ol
mayıp, -aksine, belediyelerin teknik ve idarî imkân
sızlıkları nedeniyle öngörülen tamamlayıcı bir fonk-
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siyon niteliğindedir. Nitekim, ilgili yönetmelik uya
rınca, andan bürolar görev ve faaliyetleri açısından
kesinlikle belediyelere muhatap ve karşı olmayıp,
doğrudan ilgili vatandaşlara muhatap olmakta, iş sa
hipleriyle aralarında yapacakları anlaşma uyarınca
meslekî ve teknik bir görev görmektedirler.
Ayrıca 'bu konu idarî yargı mercilerince de açık
landığı sekiliyle yorumlanarak, karara bağlanmış bu
lunmaktadır.
Yukarıda açıklanan nedenlerle 'belediye meclisi
üyelerinin yeminli özel teknik büro açmalarında ve
ya 'bu 'bürolarda görev yapmalarında hukukî bir en
gelin bulunmadığı anlaşılmıştır.
Saygı ile arz ederim efendim.
BAŞKAN —Sayın Saygın, cevap arz etmek is
ter misiniz efendim?.
IŞÜLAY GAYGIN (izmir) — Hayır efendim; te
şekkür ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Akaydın'in,
Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar Köyü mera
sında işletildiği iddia edilen madene ilişkin sözlü
sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi
Türel'in cevabı (6/393)
BAŞKAN — 3 üncü sırada Çorum Milletvekili
Sayın Ali Rıza Akaydın'ın sözlü sorusu vardır.
Sayın Akaydın buradalar mı?. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz
ederim.
Saygılarumla.
Ali Rıza Akaydın
Çorum
1. 6309 sayılı Maden Yasasının 122 nci madde
si; umumun istifadesine tahsis edilmiş (votlar, mey
danlar, parklar, meralar, yaylaklar, kışlaklar... gibi)
^erlerde maden işletmeyi men etmiş ve suç saymış mı
dır?. Aynı maddeye göre, çıkarılan cevherin müsa
deresi, cevher elden çıkarılmış ise 'bedelinin tahsili
ve Hazineye irat kaydı gerekir mi?.
2. AR-21235, PRT-2842, Sicil-2261 sayılı bentonit madeni ruhsatı sahibi Seyit Küçükbezirci, Konya
tli, Merkez İlçesi, Sarıcalar Köyü merasından maden
çıkara gelmiş midir?. Maden çıkarılan yerlerin hu
kuken mera olup olmadığı hakkında Tarım Orman
93 —
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ve Köyişleri Bakanlığından mütalaa alınmış mıdır?.
Adı geçen şahsa 'bugüne kadar hangi maden için ne
miktar iımrariye müsaadesi verilmiştir?. Çıkarılmasına
müsaade edien cevherin 1984 yılı tarifesine göre dev
let hakkına esas değer üzerinden bedeli kaç liradır?.
3. Sarıcalar Köyü vekili tarafından selefiniz Sa
yın Bakanın şahsına yazılan mektup ve ekinde açıkla
nan yolsuzlukların mektup üzerine 'bugüne kadar
herhangi bir işlem yapılmış mıdır?. Dilekçe sahibine
bir cevap verilmiş midir?. Verilmernıişse sebebi nedir?.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SUİDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli
arkadaşlarım; Çorum Milletvekili Sayın Ali Rıza
Akaydın'ın, Konya Merkez İlçeye bağlı Sarıcalar
Köyü merasında işletildiği iddia edilen madene iliş
kin sözlü soru önergelerine cevaplarımı arz ediyo
rum:
Cevap 1. Bilindiği üzere, yürürlükten kaldırılan
6309 sayılı Maden Yasasının 122 nci maddesine gö
re, maden işletme ruhsatnamesi veya işletme imtiyazı
sahasına dahil arazide bulunan amme hizmetinin
veya umumun istifadesine tahsis edilmiş mahallerde
veya bu mahiyetteki tesislere ufkan 60 metre mesa*
fe dahilinde maden işletmesi veya tesisleri yapıla
bilmesi için Sanayi Bakanlığının haberdar edilmesi
mecburidir.
İşletmenin bu mahallere veya tesislere zarar ver
memesi için işletme yapılamayacak ve tesisat kuru
lamayacak ufkî veya şakulî sınırlar ve riayeti icap
eden hususlar Sanayi Bakanlığınca tespit ve işletme
hakkı sahibine tebliğ edilir. Bu tebliğe aykırı ha
reket edenler hakkında 'bin liradan eksik olmamak
üzere ağır para cezası tatbik olunur. Faaliyet ne
ticesinde cevher çıkarılmışsa bu cevherler müsadere
edilir ve müsadere edilen bu cevherler için yürürlülkten kaldırılan 6309 sayılı Maden Yasasının 119
uncu maddesi hükümleri maihfuzdur» şeklinde müta
laa edilmektedir.
»

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Müsa
dere edilmiş midir Sayın Bakan?
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SUDİ TÜREL .(Devamla) — Efendim, elbet bu hü^
kümlere aykırı hareket*.
BAŞKAN — Cevap vermeyiniz efendim; sözlü
sorular, soranla bakan arasında cereyan eder.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SODt TÜREL (Devamla) — Cevap 2. Bu sahanın
köy merası içimde kalıp kalmadığı Tarım, Onman ve
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Köyişleri Bakanlığından 15.11.1984 gün ve 217.176
sayılı yazımızla sorulmuş olup, alınan 27.12.1984 gün
ve 3320-68254 sayılı cevabî yazıda bu sahanın için
de Sarıcalar Köyü Muhtarlığına tahsis edilen 127,
128, 144 ve 175 No. lu parsellerin mera olduğu bil
dirilmiştir,
Diğer taraftan, Konya idare Mahkemesi Baş
kanlığının 1.10.1984 gün ve «diğer işler» 1984/3 sa
yılı kararı ile maden sahasî içinde kalan 127, 128,
144 ve 175 No. lu parsellerin mera vasfını yitirip
yitirmedd|inin tespitine karar verilmiş ve oluşturu
lan bilirkişi tarafından 'tanzim edilen 1.10.1984 ta
rihli tutanakta, söz konusu parsellerdeki arazilerin
mera vasfını yitirmiş olduğu tespit edilmiştir.
Bu sahada çalışmaya başlanılan 16.11.1979 tari
hinden bugüne kadar verilen imrariye müsaadeleri
mize karşılık 124, 910 ton cevher için ilmrariye tez
keresinin Seyit Küçükbezirci tarafından alınmış ol
duğu tespit edilmiştir.
Söz konusu madenlerin 1984 yılı devlet hakkı
tarifesindeki devlet hakkına esas olan değerleri ise,
bentonit 15 bin TL./ton, kuvars 5 500 TL./ton, Kuvarskuımu 2 500 TL./ton, dolamanit kalker 2 300
TL./ton olduğu anlaşılmıştır.
Cevap 3. Sarıcalar Köyü Muhtarlığı vekili ta
rafından bakanlığımıza verilen 7.12.1984 günlü şi
kâyet dilekçesi ve ekleri ile Başbakanlığın 15.3.1985
gün ve 2120 sayılı yazıları eklerinde Avukat M. Fe
rit Batur'un 22.5.1985 tarihli dilekçelerinde yer alan
iddiaların yerinde tetkik ve tahkiki için bakanlığı
mız Başmüfettişi Yüksel Çulbuk görevlendirilimiş olup
Başmüfettiş Yüksel Çulbuk tarafından
düzenlenen
28.6.1985 tarih ve 133 sayılı rapor ve eklerinde Se
yit Küçüklbezirci adına verilen sicil 2261 (AR. 21235)
sayılı işletme hakkının iptal edilip kalsit, illitiık, kaölenitik, kil, kum, çakıldan oluşan ve başka bir eko
nomik değeri olmayan bu salha ile ilgili olarak, yü
rürlükten kaldırılan 6309 sayılı Yasaya göre yürütü
len işlemlerin keenlemyekün addedilerek, sahanın,
Taşocalkları Yönetmeliğine göre işlem yapılması için
Konya Valiliğine bildirilmesi gerektiği belirtilmiştir.
Başmüfettiş Yüksel Çulbuk'un bu raporu 15.7.1985
gün ve 50 sayılı olur ile tarafımdan kabul edilmiş
olup, bu rapor üzerinde gerekli işlemler yapılmakta
dır.
Bilgilerinize saygıyla arz ederim.
'BAŞKAN — Sayın Akaydın?,..
94 —
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ALİ RIZA AKAYDIN (Çorum) — Teşekkür
ederini.
BAŞKAN — Soru cevaplanıdırılnııştır.
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Türkiye Kömür İsletmelerine İlişkin Enerji ve
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(61359)
BAŞKAN — 4 üncü sırada Hitoii Nalbantoğlu'
nun sözlü sorusu, bulunmaktadır.
Sayın Nallbantoğlu, bu sözlü soruyu da yazılı
ya çevirmek istiyorsunuz. Bu soru da yazılıdan söz
lüye çevrildiği için, tekrar yazılıya çevirtmek müm
kün değil.
Bunu da geriye alıyor musunuz?
HİLMİ NALBANTOĞLU przurum) — Geri
alıyorum.
BAŞKAN — Soru geri verilmiştir.
5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, Türkiye'
de F -16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan
bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (61328)
BAŞKAN — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in,
sözlü soru önergesini geri aldığına dair önergesi var
dır; okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Gündemin 5 inci sırasındaki soru önergemi geri
alıyorum.
Gereğinin yapılmasını saygıyla arz ederim.
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir.
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/331)
BAŞKAN — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ
lar'ın bakanlıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından
sözlü soru önergesi.
Sayın Fikri Sağlar?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
7. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/342)
BAŞKAN — Adana Milletvekili Cüneyt Can
ver'in, cezaevlerinde bulunan fikir suçlularına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi.
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Sayın Canver?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut
özal tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim.
Cüneyt Canver
Adana Milletvekili
Amerika Birleşik Devletlerine yaptığınız gezi es
nasında «Türkiye'de Alpaslan Türkeş dışında siyasî
tutuklu yoktur» diye beyanda bulunmuş ve yine
«Türkiye'de siyasî mahkûm bulunmadığım hapisha
nelerdeki hükümlü ve tutukluların siyasî mahkûm sa
yılamayacağım ve bunlara katil oldukları ve anaya
sal düzeni silah zoruyla değiştirmeye kalkıştıkları
için «anarşist» demek gerektiğini belirtmektesiniz.
Ayrıca, hapishanelerimizde basın mensuplarının
olmadığını ve basınımızın hür olduğunu, kanıtının
ise şahsınızın eleştirilmesi olduğunu vurgulamakta
sınız.
1. Bir şahsın siyasî tutuklu sayılabilmesi için
geçerli ölçü yalnızca sağ görüşlü olması mıdır?
2. Hapishanelerde, hükümlü ve tutuklu olanlar
dan, katil olmayan ve silah zoru ile devlete karşı
suç işlemeyen kişilerin varlığı göz önüne alındığın
da bunlara «anarşist» demek olası mıdır? örneğin,
gerek Barış Derneği Davasında ve gerekse Dilekçe
Davasında ve benzeri davalarda yargılanan kişiler
anarşist midir?
3. «Basın hürdür» demenize karşılık, sıkıyönetimderce basına konulan ve geniş bir yer tutan san
sür karşısında basının hür olarak işlevini sürdürdü
ğünü ileri sürebiliyor musunuz?
4. «Halen mahkûm olan basın mensubu yok
tur» açıklamanıza rağmen gazeteci Akm Simav ha
pishanede olduğuna göre, görevini yaparken gözal
tına alınabilen gazeteci Asiye Uysal'ın varlığına rağ
men ve yine cezaevlerinde yattıktan sonra tahliye
olan Nazlı Ilıcak, Lütfi Oflaz, Oktay Akbal gibi ba
sın mensuplarının varlığı karşısında, «basın özgür
dür» diyebilir misiniz?
5. Bazı suçların, basın yoluyla işlenmesi halin
de cezaların artırılacağı hükmüyle basının özgür ol
duğunu ileri sürebilir misiniz?
6. Bir şahsın siyasî suçlu sayılabilmesi için şah
sınızın öleştirilmesi dışında gerekli objektif kriterler
nelerdir? Siyasî suçu tanımlar mısınız?

— 95 —
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BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in Sa
yın Başbakana yönelttiği ve Sayın Başbakan tara
fından benim cevaplandırmam tensip olunan sözlü
soruya cevap arz ediyorum.
Sözlü soruya temel teşkil eden «siyasî suçlu» kav
ramı, ceza hukukunun çok önemli ve aynı zaman
da en nazik problemlerinden birini teşkil etmekte, çe
şitli mülahaza ve teorilere konu olmaktadır.
Suçların işlenmelerindeki gayenin esas alınması
suretiyle yapılacak bir ayrım, bizi, siyasî suç ve adî
suç konusu ile karşı karşıya bırakmaktadır.
Böyle bir ayrım, özellikle suçluların iadesi, özel
muhakeme usulleri, genel affa ait kanunların uygu
lanışları bakımından büyük önem arz etmektedir.
Türk Ceza Kanununda 313, 536 ve 537 nci mad
delerde «suçun siyasî amaçla işlenmiş olması» şek
linde ifadelere ve 9 uncu maddede olduğu gibi «mürtebit suç» kavramına yer verilmiş olmasına rağmen,
pek çok ülke kanununda olduğu gibi, siyasî suçun
tanımı, tarifi yapılmamıştır.
Kanunlarında siyasî suç tanımına yer veren mah
dut sayıdaki ülkelerden biri İtalya'dır. Yeni italyan
Ceza Kanunu, siyasî suçu, «...devletin siyasî bir men
faatini veya vatandaşın siyasî bir hakkını ihlal eden
suçtur. Kısmen veya tamamen siyasî saiklerle işlen
miş adî suçlar da siyasî suç sayılır» şeklinde tanım
lanmaktadır.
Bu tanıma göre, devletin siyasî menfaatlerini ih
lal eden suç doğrudan doğruya, siyasî saiklerle işle
nen suç ise dolaylı olarak siyasî suçu teşkil etmekte
dir. Tanımda geçen, devletin siyasî menfaatleri, dev
letin varlığı ile ilgili olan menfaatlerdir.
Esasen, siyasî suç tanımı ile ilgili kesin kıstasla
rın ne olacağı doktrinde de üzerinde mutabakat sağ
lanamayan konulardan birini teşkil etmektedir.
«Objektif sistem» diye isimlendirilen anlayışa gö
re, suç ile ihlal edilen menfaat devletin mevcudiyeti
ve teşkilatına taalluk etmekteyse ortada siyasî suç
vardır. Nitekim, 1953 yılında Kopenhag'da toplanan
Ceza Hukukunu Birleştirme Konferansında kabul
edilen sistem budur.
«'Sübjektif sistem» diye isimlendirilen anlayış ise,
suç failinin saikini esas almaktadır,* yani fail siyasî
saikle hareket etmiş ise, suç, ihlal edilen menfaatin
böyle olup olmadığına bakılmaksızın siyasî suç sa
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yılır. Malumunuz olduğu üzere, failin suç işleme
iradesi, kasıttır; bu suçu işlemesinde gaye ise, saik
tır.
Bu kısa izahattan da anlaşılacağı üzere, gerek
mukayeseli hukukta, gerekse doktrinde siyasî suçun
tanımı üzerinde tam bir ittifak mevcut değildir. Bu
sebeple, Sayın Başbakanın, sözlü soruya konu olan
siyasî suçla ilgili beyanının bu çerçeve içerisinde mü
talaa edilmesi gerekmektedir.
Anarşistlik sözü Latince «An» ve «Arche» yani
«yoksun» ve «emretme» kelimelerinden gelme olup,
«emretme yoksunluğu» yani «teşkilatlandırıcı kuvvet
yoksunluğu» veya, «nizamsızlık» anlamını taşımakta
dır.
Anarşistlik genel olarak, devletin teşkilat ve ni
zamının inkârı amacını güden siyasî ve sosyal bir
doktrindir. Anarşistlik, Türk Ceza Kanununun 141
inci maddesinin 2 numaralı fıkrasında, «devletin si
yasî ve hukukî nizamlarını topyekûn yok etmek ga
yesini güden cemiyetlerin kurulması, kurulmasına te
vessül edilmesi, tanzimi, sevk ve idaresi veya bu
hususlarda yol gösterilmesi şeklindeki hareketler»
olarak tarif edilmiştir. Bu tarife uygun fiiller anar
şizm olarak kabul edilmek gerekir.
Anayasanın 15 inci maddesinde, savaş, seferber
lik, sıkıyönetim veya olağanüstü hallerde durumun
gerektirdiği ölçüde temel hak ve hürriyetlerin kulla
nılmasının resmen durdurulabileceği veya bunlar için
Anayasada öngörülen güvencelere aykırı tedbirler
alınabileceği ifade edilmiştir. Nitekim, bu hükme isti
naden 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanununun 3 üncü
maddesinde, sıkıyönetim komutanına, yayın yasağı
koymak yetkisi tanınmıştır. Kanunen verilmiş olan
bu yetkinin kullanılması, sıkıyönetim komutanına
ait olan bir husustur. Bu itibarla, anayasal hükme
işlerlik kazandıran bir kanunla, belli mercilere ve
rilen yetkinin kullanılması sözkonusudur.
Başkalarının özgürlük sınırlarına tecavüz vaki
olmadığı sürece özgürlükten söz etmek mümkün
dür.
Basın etkili bir araçtır; bu aracı kullanarak suç
işleyenlerin eylemleri de, pek tabiîdir ki, diğer vası
talarla suç işleyenlere göre daha ağır bir müeyyide
yi davet edecektir. Nitekim, Türk Ceza Kanununun
146, 158, 163, 175, 311, 312, 480 ve 482 nci madde
lerindeki suçların işlenmesinde basının araç olarak
kullanılması, cezaların belli ölçüler içinde artırılma
sına sebep olmaktadır. Bu itibarla, bazı suçların ba96 —
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sın yoluyla işlenmesi halinde cezaların artırılacağı
hükmü, basın özgürlüğünün kısıtlanması şeklinde
yorumlanamaz.
Bu bakımdan, sözlü sorunun dördüncü bendinde
adıgeçen kişilerin durumlarının da bu çerçeve için
de değerlendirilmesi gerekmektedir.
Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederim.
BAŞKAN — Sayın Canver?..
CÜNEYT CANVER (Adana) — Müsaadenizle
efendim.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
Sayın Canver, süreniz 5 da'kikadır.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; Sayın Başbakan adına cevap verir gi
bi yapıp da, aslında sorumla ilgili konulara pek de
ğinmeyen Sayın Balkana teşekkür ederim.
Kendi sorularıma kendim cevap vermeye çalışa
cağım.
Acaba siyasî suç konusunda Sayın Başbakan ne
düşünmektedir?
15 Mayıs 1984 tarihli Financial Times gazetesin
de Sayın Başbakana şöyle bir soru yöneltiyorlar:
Soru: «Siyasî suçlular için af düşünüyor musu
nuz?»
Cevap : «Bu konuda üzgünüm, birçoğu, Ceza Ka
nununun, Anayasanın, affedilmelerine olanak verme
yen maddelerince cezaya çarptırıldılar.»
Soru: «öyleyse bu maddeleri değiştiremez misi
niz?»
Cevap: «Elim kolum bağlı; bir dahaki seçimleri
beklemek zorundayız. Kısmî ya da sınırlı herhangi
bir af için parlamentodaki 3 parti anlaşmalıdır ve
bu kolay değildir.»
Yani Başbakan soruya, «Siyasî suç nedir, ne de
ğildir? Türkiye'de bunun tanımı yapılmamıştır. Tür
kiye'de siyasî suçlu yoktur veya Alpaslan Türkeş dı
şında siyasî suçlu yoktur» diye bir cevap vermiyor.
Bu, zımnen, Türkiye'de halen cezaevlerinde ya
tan on binlerce insanın; ama bunların büyük bir bö
lümünün de Başbakanca siyasî suçlu kabul edildikle
rinin bir kanıtıdır.
ölçü getirelim... Diyor ki, Sayın Başbakan, «Tür
kiye'de siyasî mahkûm yok.» Hapishanelerdeki hü
kümlü ve tutukluların siyasî mahkûm sayılamaya
cağını ve bunların katil oldukları ve anayasal düzeni
silah zoruyla değiştirmeye kalkıştıkları için anarşist
demek gerektiğini belirtmekte. Amerika'daki gezisin
de ilham gelmiş sanıyorum Sayın Başbakana, öyle
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söylemiş; Financial Times, Türkiye'de sorunca da
böyle cevap vermiş. Bu konuya mutlaka bir açıklık
getirmek lazım.
incelediğinizde göreceksiniz; cezaevlerinde yatan
birçok insan katil değildir; bunların büyük bir bölü
mü de 141, 142 ve 163 üncü maddelerden yargılan
mışlardır. Yargıtayın bazı kararlarında da düşünce
suçu kapsamı içerisine 141, 142 ve 163 üncü madde
lerin sokulduğunu hepimiz bilmekteyiz.
O halde bir Başbakan bir demeç verirken çok
dikkatli olmak zorunda veya yanındaki kişiler, yal
nızca Başbakanla gittikleri yerde gezmeyi değil, Baş
bakanı doğru aydınlatmayı da düşünmelidirler.
ÖMER FERRUH ILTER (İstanbul) — O sizin
görüşünüz.
CÜNYET CANVER (Devamla) — Ben de ken
di görüşümü sunuyorum.
Basın hürdür... Biz, sıkıyönetimlerin basına koy
duğu yasağı biliyoruz; öyle ki, yazıişleri müdürleri
nin panolarında her maksatla ve maksadı ne olur
sa olsun birçok haberin derhal yayın yasağı kapsa
mına alındığını biliyoruz, hep birlikte yaşadık.
Peki, basın ne diyor? Basın, sadece sayın baka
nın belirttiği gibi, sıkıyönetim yasaklarından mı müş
teki, şikâyetçi sanıyorsunuz? Bakın basın ne diyor:
«Türkiye'de basın, özellikle son yularda yıpratıcı
bir sürece girmiştir. Siyasal iktidarlar, yasal ve ya
sal olmayan biçimlerde basına baskı yöntemleri uy
gulamışlardır ve uygulamaktadırlar. Ekonomik gücü
elinde toparlayan holdingler, basın yaşamında çeşitli
yöntemlerle etkinleşmişlerdir. Bu durumda mesleğin
yürütülmesi güçleşmiştir. Gazeteci, işlevini yerine ge
tirmek için büyük güçlükleri göğüslemek zorundadır.
Bütün bunlara, son dönemde yönetimde görev alan
politikacıların basına karşı ölçüsüz davranışlarını da
katmak gerekiyor. Dalgalı siyaset ortamında bakan
lık koltuğuna oturan günün politikacısı, gazeteciye
hiç de layık olmadığı biçimde davranmakta, gerçekte
kendisi küçülmektedir.» Basın da bu görüştedir.
(ANAP sıralarından «Hangi basın?» sesleri)
«Hangi basın?» sorusuna cevap vermek isterim :
Lehinize yazdığında, «işte, basın bu» dediğiniz; aley
hinize yazdığında, gazete kâğıdına zam yaptığınız
basın.
Bazı suçların basın yoluyla işlenmesi halinde ce
zaların artırılması hükmü, basının üzerinde dolaylı
bir «Demokles'in kılıcı»dır. Birbirimizden saklamama-
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mız gereken hususlardan biri de şudur ki, Türkiye'de
basın, layık olduğu biçimde özgür değildir. Sıkıyö
netimler geçtikten sonra izlenilen ekonomik politika
larla - bir gazetenin de yazdığı gibi - uygulanan bas
kı da,, basının özgür olmayacağının bir işaretidir;
ama sadece ve sadece filanın hayat hikâyesini, filanın
aşk hikâyelerini yazdığı zaman basın özgürse, o yön
den bayağı özgür; o konuda pek itirazım yok; nite
kim, gazetelerin tirajından da bunu anlamak müm
kün.
Sayın üyeler, bir ayrım yapmak zorundayız. As
lında, «anarşist» tabiri, - Askerî Yargılayın içtihatla
rından da anlaşıldığı üzere- Türk Ceza Kanununun
146 ve benzeri hükümleri içerisine girmektedir. Bu
hükümler, silahlı çeteler kurarak Türkiye Cumhuri
yetini ve anayasal düzeni yıkmaya yönelik suçları
kapsamaktadır. 141, 142 ve 163 üncü maddelerde ya
zılı hükümler ise bu kapsama girmemektedir; örne
ğin, Barış Derneği Davası. Bu davadaki kişilerin
mahkûm olmasına en önemli kriter bir ansiklopedi
dir. Bu ansiklopedi bir İngiliz ansiklopedisidir ve Ba
rış Derneğini, Sovyet sempatizanı Avrupa Barış Der
neğinin üyesi olarak gösteriyor ve bu nedenle bunla
rın komünizm propagandası yapmak amacıyla örgüt
lendiklerini ileri sürüyor. Dışişleri Bakanlığı da bu
konuda bu ansiklopediyi kanıt gösteriyor. Aynı an
siklopedinin diğer sayfalarını çeviriyoruz; ansiklopedünin diğer sayfalarında...
BAŞKAN — Sayın Canver..,
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitiriyorum
efendim.
BAŞKAN — Sayın Canver, devam eden davalar
hakkında bir görüş beyanı mümkün değil. Bu iti
barla bu davayı...
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Başbakan,
DİSK Derneği davasında, Barış Derneği davasında gö
rüş beyan edecek; Sayın Cumhurbaşkanı konuşacak...
Ben, milletvekili olarak konuşurum. (HP sıralarından
alkışlar; ANAP sıralarından gürültüler) Cumhurbaş
kanı ve Başbakan konuşursa, ben de konuşurum. On
lar da konuşmasalardi... Bu, benim doğal hakkımdır;
engelleyemezsiniz. (Gürültüler)
ENGİN CANSIZOĞLU (Zonguldak) — Eceli ge
len cami avlusuna işermiş.
BAŞKAN — Sayın Canver, müsaade buyurur
musunuz? Anayasa ve İçtüzük manidir; bunlara bağ
lı olmak mecburiyetindesiniz.
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CÜNEYT CANVER (Devamla) — Başbakan
Anayasayı çiğnerse, hepiniz sessiz kalırsanız, baha
söz söylemeye hakkınız yok.
BAŞKAN — Siz Anayasaya ve içtüzüğe bağlısı
nız; bunu temin etmek de benim vazifemdir.
Devam edin...
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ansiklopedinin
diğer sayfalarını çeviriyoruz; o sayfalarda da, Tür
kiye'nin doğusunu Kürdistan ve Ermenistan olarak
gösteriyor. Şimdi, bu ansiklopediyi kaynak mı kabul
edeceksiniz?
BAŞKAN — Sayın Canver, Sayın Canver, devam
eden davalar hakkında, görüş beyan etmek mümkün
değildir.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Başkan,
bu hassasiyeti Başbakana karşı da gösterin.
BAŞKAN — Efendim, içtüzük ve Anayasa bana,
bunu emrediyor, size de bunu emrediyor.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Yani, Anaya
sanın ve içtüzüğümüzün üstünde mi Başbakanımız?
BAŞKAN — Size de emrediyor. Onu, söyleyeni
ilgilendirir.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — O söylerse,
ben haydi haydi söylerim. Ben, milletin vekiliyim.
ÖMER FERRUH ÎLTER (istanbul) — O sizin
görüşünüz.
Onu dışarıda söyleyeceksin, burada değil, içtüzük
öyle diyor.
BAŞKAN — Siz, Anayasanın üzerinde, içtüzüğün
üzerinde değilsiniz.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Ben dediko
duyu sevmiyorum; hürce, açıkça, kamuoyunun önün
de söylüyorum.
Şimdi, Sayın Başbakana dedim ki...
BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz dolmuştur,
toparlayınız efendim.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bitireceğim'
efendim.
BAŞKAN — Toparlayınız.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Baş
bakana dedim ki, daha doğrusu o- bana dedi ki...
BAŞKAN — Toparlayınız efendim. '
/
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Toparlıyorum
efendim.
«Sen bir soru önergesi vermişsin; orada, Alpas
lan Türkeş dışında siyasî tutuklu yoktur dediğimi
belirtmişsin; ben, Doğu Perinçek'i unutmuşum» dedi,
Sayın Başbakan kendi söyledi, bir tane daha ekledi.
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Ben de diyorum ki, Sayın Başbakanın unuttuk
ları yalnız bu ikisi değil; Türk Ceza Kanununun 141,
142 ve 163 üncü maddelerinden hüküm giyenlerin
birçoğu da bu anlamda, bu bağlamda siyasî suçlu
kavramının içerisine girmektedir.
Zaten demin de arz ettiğim gibi, Başbakanın çe
lişkili demeçleri bu konunun bir türlü aydınlanamaması sonucunu doğuruyor. Sayın bakan da çıkıyor,
burada sanki brifing verir gibi, bana siyasî suçu ta
rif ediyor. Biz bunları kitaplardan okur öğreniriz.
ÜNAL AKKAYA (Çorum) — öğrenmemişsin
işte.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — öğrendik, öğ
rendik de, öğretmeye çalışıyoruz.
Saygılarımla. (HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
8. >— Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek'
in, Adıyaman İli \Gölbaşı ilçesinde ıkurulacağı iddia
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/345)
'BAŞKAN — 8 inci sırada Adıyaman MMefüvekili Ahmet Sırrı Özbek'in, Adıyaman İli Gölbaşı
İlçesinde kurulacağı idldia edilen termik sariürala iliş
kin Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanımdan sözlü
soru önergesi yer a,lknakltadıı,.;
Sayın Ahmet Sırrı Özbek buradalar mı? Yok.
Cevap verecek Sayın bakan?.. Buradalar.
(Bir defa ertelend!iğ!i için soru önergesi düşmüştür.
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ive Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361)
BAŞKAN — 10 uncu sırada Konya MillcdıveIkjili Sayın Salim Erel%ı, Konya İlindeki telefon sanıtre süit mamulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin
Tarıım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi yer almaktadır.
Sayın .Salim Erel?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakam?.. Yfok.
'Soru önerlgesi erttelenımişrtr.
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin ! Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)
BAŞKAN — 10 uncu siîiada Konya Milletve
kili Sayın Salim Erel'in, Konya ilindeki telefon sant
ral sistemine ilişkin Ulaşltııma Balkanından sözlü so
rusu yer almaktadır.
Sayın Erel?..: Burada.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmi's/tir.
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11. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364)
IBAŞKAN — 11 inci sıralda Konya Milletvekili
Sayın Şalim BreTin, Konya ll'i Beyşehir ilçesi lin
yit komliirü rezervlerine ilişkin Enerji ve Taibiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önerlgesi yer atoakıtaldır.
Sayın Erel?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu
sözlü soru önergeme Sayın Balkan yazılı olarak ce
vap vermiştir; bilgi edindim.
Teşekiküır ederim.
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir.
12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya
İli Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/365)
IBAŞKAN — 12 nci sıralda Konya Milletvekili
Salim Erel'in, Konya İli Beyşehir İlçesindeki spor
teslislerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi yer almaktadır.
ıSaym Erel?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önerlgesi ertelenımişıtir,
13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iş
kence yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görevli
lere ilişkin Adalet Bakanından sözlü $oru önergesi
(6/367)
BAŞKAN — 13 üncü sırada Adana Milletveki
li Cüneyt Canver'in, sözlü soru önergesi yer almak
tadır,
Sayın Balkan, cevap vermek istemektedirler; fa
kat İçtüzüğün 97 nci maddesi, d'iğer mlHeÜvekillerinin hakkını korumak için ihdas edildiğinden, müm
kün görülemeimekltiedir.
14. '— Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa
alınan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368)
IBAŞKAN — 14 üncü sırada Uşak Milletvekili
Yuisuf Demir*in, açığa alınan ve tayin edilmeyen
öğretmenlere ilişkin Millî Eğelim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önengesi yer almaktadır.
Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
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15. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in,
Balıkesir İli Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin
sözlü sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı
S udi Türel'in cevabı (6/370)
'BAŞKAN — 15 inci sırada Sayın Davuit Albacıgil'in, Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi yer almaktadır.
iSayın Albacıgil?.. Buradalar.
Oevap verecek sayın bakan?.. Burada.
'Soru önergesini olkütuyoruım :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Bakanınca sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim.
Saygı ile.
Davut Abacıgil
Balıkesir
1. Balıkesir îli İvrindi İlçesi Gökçeyazı Bucağı
Ovasında sulanacak 23 000 dönüm arazi vardır.
2. Yapılan incelemelerde bu yerlerde yeraltı su
yu yoktur.
3. Ayaklı Köyünde yapılması düşünülen bara
jın yöreye faydalı olamayacağı görüşü savunulmak
tadır.
4. Yapılması düşünülen Kasırga göletinden de
faydalanmak mümkün olmadığı ileri sürülmektedir.
5. Gömeniç'de regülatör yapılırsa hiçbir masraf
ihtiyar etmeden 10 Km. yol yapımı ile Gökçeyazı
Ovası da sulanabilir.
Bu ovanın sulanması için ne gibi tedbirler düşü
nülmektedir?
Bugün yağmur yağarsa mahsul alabilen bu yöre
halkı sulamadan nasıl faydalandırılacaktır?
Bakanlığın görüşü nedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
SUDİ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli
milletvekili arkadaşlarım; Balıkesir Milletvekili Savın
Davut Abacıgirin Balıkesir İM İvrindi İlçesi Gökçe
yazı Ovasının sulamasına ilişkin sözlü soru önergele
rine cevaplarımı arz ediyorum.
Gökçeyazı Ovasının sulama konusu bakanlığıma
bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce 1964 yı
lında hazırlanan Susurluk Havzası istikşaf raporunda
etüt edilmiştir. Adı geçen raporda Madra Çayı üze
rinde önerilen Ayaklı Barajı ile İvrindi Ovasında
2129 hektar; Dadalar Deresi üzerinde önerilen İvrin
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di barajı ile Gökçeyazı Ovasında 903 hektan cazibe,
1396 hektarı da pompaj ile olmak üzere toplam 2299
hektar arazinin sulanması öngörülmüştür.
Gömeniç'te yapılması düşünülen regülatör, sula
ma isalesi için gerekli bir tesis olup, tek başına, yu'carıda adı geçen barajlar yapılmadan minimum akım'aıla sulamayı gerçekleştirmesi mümkün değildir.
Gökçeyazı Ovasının drenaj sorunlarıyla ilgili etüt
ler 1985 yılı sonunda tamamlanacaktır. Ayrıca, yu
karıda isimleri zikredilen barajların yerine Ardıçtepe
civarında düşünülen 33 metre yüksekliğindeki yeni
bir alternatif depolama tesisinin planlama çalışmala
rına 1985 yılı içerisinde başlanmıştır. Bu çalışmaların
sonucunda Gökçeyazı Ovasının sulaması teknik ve
ekonomik yönden olumlu bulunduğu takdirde proje
etüt ve imkânlarına göre uygulamaya önerilecektir.
Kasırga göletiyle ilgili etütler Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce
yürütülmektedir.
Bilgilerinize saygıyla arz ederim.
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Soru sahibi cevap vermek ister mi efendim?
DAVUT ABACIGİL (Balıkesir) — Sayın Baka
nın açıklamasına teşekkür ederim.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın Türk
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/372)
BAŞKAN — 16 ncı sırada İzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'ın, Türk Hava Yolları Genel Müdürlük
binasının ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından söz
lü soru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Şardağ?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.
17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT
nin «İnkılap kanunlara na aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373)
BAŞKAN — 17 nci sırada Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, TRT'nin İnkılap kanunlarına aykırı
hareket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi bulunmaktadır.
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Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Sayın Üçok?.. Buradalar.
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.
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18. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köy ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/374)
BAŞKAN — 18 inci sırada îzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, orman köy ve köylüsüne yansıtı
lan fon gelirlerine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Aydemir?.. Buradalar.
Cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok.
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.
19. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı
stratejik savunma sistemine ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375)
BAŞKAN — 19 uncu sıradaki Sayın Fikri Sağ
lar'ın sözlü sorusu yazılı soruya çevrilmiştir.
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377)
BAŞKAN — 20 nci sırada Edirne Milletvekili
Türkân Turgut Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere ya
pılan taşııt teslim ve satışlarına ilişkin Devtet Bakanı
ve Başbakan Yardımcısından sözdü soru önergesi bu
lunmaktadır.
Sayın Arıkan?.. Buradalar,
Cevap verecek sayın balkan?.. Yoik.
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.
21. h- Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli
Millî Eğitim Gençlik ive \Spor Müdürlüğünün yayım
ladığı dergiye ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözlü soru önergesi (6/378)
BAŞKAN — 21 nçi sırada Uşak Milletvekili
Yusuf Demir'in, Millî EğMm Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar,
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.
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Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir.
23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli
Banaz Orman Bölge Sefine ilişkin Tarım, Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
BAŞKAN — 23 üncü sırada Uşak Milletvekili
Yusuf Demirlin, Uşak ili Banaz Orman Bölge Şefine
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözllü
soru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok.
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmişıtıir.
24. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kalkındırümaları için yapılan çalışmalara ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/381) ,
,
BAŞKAN — 24 üncü sırada İzmir Milletvekili
Hüseyin Aydemir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi vardır.
Sayın Aydemir?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertölenımişıtir.
25. ı— Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382)
BAŞKAN — 25' inci sırada Manisa Milletvekili
Abdullah Çakırefe'nin, Başbakandan sözlü soru
önergesi vardır.
Sayın Çakırefe?.. Yoklar,
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.
26. •— Bitlis {Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383)
BAŞKAN — 26 nci sırada Bitlis Milletvekili Faik
Tarımcıoğlu'nun, Başbakandan sözlü soru önergesi
vardır.
Sayın Tarımcıoğlu?.. Yok.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru ertelenmiştir.

22. •— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, ianm kesimine yatırım yapan yabancı fir
27. — lAdana Milletvekili Cüneyt Canveftn, bir
ma ve sermayeye ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri
vatandaşı
dövdükleri iddia edilen Adana * Osmaniye
Bakanından sözlü soru önergesi (6/379)
İlçesi
Çarşı
Karakolunda görevli polislereJlişkin İçiş
BAŞKAN — 22 nci sırada Hatay Milletvekili
leri
Bakanından
sözlü soru önergesi (6/384)
Mustafa Murat Sökmenoğhı'nun, Tarım'Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi bulunmak
iBAŞKAN — 27 nci sırada Adana Milletvekili
tadır.
Cüneyt Canıver'in sözlü soru önergesi vardır.
Sayın Sökmenoğiu?.. Buradalar,
I
Bu önerge İçtüzüğün 97 nci maddesi gereğince
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
I ertelenmiştir.
101 —
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BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu cevap arz et
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen1
oğlu nun, {Hatay \Amik lOvası sulama projesine Mis mek ister misiniz?
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) —
kin sözlü sorusu tve Enerji (ve Tabu Kaynaklar Ba
Evet efendim.
kam Sudi Türel'in cevabı (6/385) (
BAŞKAN — Buyurun Sayın Sökmenoğlu.
BAŞKAN — 28 inci sırada Haitay Milletvekili
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) —
Sayın Sökmenoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; sorularıma cevap
Balkanından sözlü soru önergesli vardır.
veren sayın bakana huzurlarınızda teşekkür ediyorum;
Sayın Sökmenoğlu?.. Burada.
ancak Hatay Amik Ovası sulama projelerinin altyapı
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
-tesislerinin
hiç olmazsa 1986 yılı projesine dahil edil
önergeyi okutuyorum:
mesini ve bu arada da Kılavuzlu Barajının yapımının
Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığıma
hızlandırılmasını saygı ile rica ederim.
Haitay Amik Ovası sulama projesinin son duru
BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
mu hakkımda aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî
Soru öûvaplandırılmıştıır.
Kaynaklar Balkanı Sayın Suld'i Türel taralından sözlü
29., j — \Bitlis Milletvekili [Faik Tarımcıoğlu'nun,
olarak cevaplandırılması hususunda delaletinizi say
1984 yılı yatırım programının Bitlis İlindeki uygu
gıyla riac ederim.
lamasına Miskin , ^Başbakandan pözlü soru önergesi
Murat Sökmenoğlu
(6/386)
i
Hatay
'BAŞKAN — 29 uncu sırada BM'is Milletvekili Sa
1. Haitay Amik Ovası sulama projesi içlin son
yın Faik Tarımcıoğlu'nun, Başbakandan sözlü soru
olarak ne gibi önlemller alınmışıtır?
önergesi vardır.
2. Yeni projenin altyapılarının 1985 yılı ek proje
Sayın Tarımciüğlu?.. Yok.
sine alınması hangi safhadadır?
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok,
3. Yüzlbinlerce dönüm arazinin sulanamaması ne
Soru ertelenmiştir.
ticesi verim düşüklüğüne karşı ne glilbi tedbir alın
30. — \flatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen
mıştır?
oğiu'nun, toprak {verimliliğinin j \artırılmasına ilişkin
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
Tarım Orman \ve \Köyişleri Bakanından sözlü soru
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI
önergesi (6/387)
SUDÎ TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, değerli
BAŞKAN — 30 uncu sırada Hatay Milletvekili
milletvekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Mustafa Mu
Mustafa Murat Sökmenoğiu'nun sözlü soru önergesi
rat Sökmenoğiu'nun, Hatay Amik Ovası sulama proje
vardır.
sine ilişkin siözlü sorulanına cevaplarımı arz ediyorum.
Bu önergenin görüşülmesli İçtüzüğün 97 nci mad
Amik Ovasında 7 297 hektar araziyi sulayacak
desi gereğince eritelenmiştir.
olan ve Asi Nehrinin Güneyinde yer alan Yarseli Ba
31. ı— Bitlis ^Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,
rajı ihalesi 1985 yılında yapimıştır; sulama tesisle
kadınların {kaymakam cHabBmelerine ilişkin İçişleri
rinin İhalesi ise 1985 yılı ihale programında bulunBakanından sözlü soru önergesi (6/388)
maktadır.
BAŞKAN — 31 inci sırada Bitlis Milletvekili Sa
yın
Faik Tarımcıoğlu'nun sözlü soru önergesi vardır.
Arnlik Ovasına Ceyhan Nehrinden su derice edecek
Sayın Tarımcıoğlu?.. Yok.
olan Menzelet birinci merhale projesinin bir ünitesi
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
olan Menzelet Barajı 1987 yılında tamamlanacaktır.
Soru bk_ defaya, mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
Projenin ikinci merhalesi olan Kılavuzlu Barajı ve
sulama teslislerinin fizibilite çalışmaları tamamlanmış
32. \— içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
olup kesin proje çalışmalarına devam edilmektedir.
yurt dışında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim so
rununa ilişkin Millî Eğitim İGençlik ve Spor Baka
fTafoltaköprü Barajıyla birlikte 115 bin hektarı Amik
nından \sözlü soru önergesi (6/389)
\
Ovasında olmak üzere, 178 bin hektar arazinin sulanBAŞKAN — 32 nci sırada İçel Milletvekili Dur
malsını gerçekleştirecek olan projenin kapsamında bu
muş Fjikri Sağlar'ın, yurt dışında çalışan Türk işçi
lunan Kılavuzlu Barajı ile Menzelet sulaması 1986
çoculklarının eğitim sorununa ilişkin Millî Eğitim
yatırım programına teklif edilmiştir.
Gençlik
ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi var.
Bilgilerinize saygı ile arz olunur.
102
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Sayın Sağlar?., Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
31 — \Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaf'
in, Yunanistan'daki bazı {camilerin ibadet dışı kul
lanıldığı iddiasına ilişkin [Başbakandan sözlü sorusu
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğtâmm 'cevabı (61390)
BAŞKAN — 33 üncü şurada Hatay Milletvekili
Aîbdurralhman Demirtaş'iin, Yunanistan'daki bazı ca
milerin ibadet dışı kullanıldığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soıru önergesi var.
Sayın Demirtaş?,. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Buraida.
Önergeyi okutuyorum:
Türkiye »Büyük Millet IMecl'isi 'Başkanlığına
Yunanistan'da bazı camilerin İbadet dışında kul
lanıldığına ve bunların ticarethane olarak bazı kişile
re kiraya verildiğine ilişkin sorularımın sözlü olarak
Sayın Başbakan tarafından cevaplandırılmasına mü
saadelerinizi saygı ile arz ederim.
Abdurrahman Demıirtaş
Hatay .
Basında çıkan bazı haberlerde Yunanisstan'da bazı
camilerin ibadet dışında kullanıldığı ve bunların ticareithane olarak baza kişilere verildiği, hatta bazıla
rının da seks merkezli halinde kullanıldığı ifade edil
mektedir.
1. Yunanistan'da kaç cami bu şekilde kullanıl
maktadır?
2. Bu durum karşısında Yunanistan nezdıinde ge
rekli girişimler yapılmış mildir?
3. Hadise doğru ise, dünya kamuoyuna bunlar
yeteri derecede duyurulmuş mudur?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan,
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU —
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hatay Milletveki
li Sayın Aîbdurralhman Demirtaş'm, Yunanistan'da
camilerin durumu ile ilgili olarak Sayın Başbakanı
mıza yönelttiği sözlü soruyu cevaplandırmak üzere
(huzurunuzda bulunuyorum,
Türkiye ile Yunanistan arasında ilişkilerin teme
lini teşkil eden Lozan Antlaşması Batı Trakya'da ya
şayan soydaşlarımızın dinî, sosyal ve kültürel hak
larını da teminat altına almaktadır. Yunanistan Hü
kümeti diğer konulanda olduğu gibi, Batı Trakya Türk
lerinin temel hak ve menfaatlerini ilgilendiren konu
larda da Lozan Antlaşması hükümlerini ihlal etmek
tedir. Yunan makamlarının ilgisizliği ve engellemele
ri yüzünden Yunanlsltan'daikü camilerin bakım ve ona
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rımı gereği gibi yapimamakltaidır; bu nedenle birçok
cami zaman içinde harap olmuştur. îskeçe'de Ta
bakhane Camiin 1972 yılında Yunan makamlarınca
yılktıolmış olması, Yunanistan'ın bu konuda öteden
'beri izlediği esef verici tutumun açık bir örneğini
oluşturmaktadır. Ayrıca, Atina, Selanik, 12 Adalar
ve Batı Trakya^da 12 camiin ibadet dışı maksatlarla
kuşanılmakta olduğu tespit edilmiştir.
Yunanistan'da yaşayan soydaşlarımızın Lozan ve
diğer milletlerarası antlaşmalarla sahüp bulundukları
temel hak ve hürriyetlerin muhafazası hükümetimiz
ce hassasiyet. ve titizlikle takip edilmektedir. Yunan
makamlarınca getirilen bülfcün kısıtlamalara karşı ge
rekli tepki gösterilmekte ve soydaşlarımızın hakları-.
IMÖ- korunması için girişimlerde bulunulmaktadır.
Yunanistan'ın, Lozan Antlaşmasını' ve taraf olduğu
milletlerarası hukukun diğer belgelerini ihlal ederek
iki ülke arasındaki ilişkilerde yarattığı gerginlik or
tamı ve mevcut meselelerin çözümü için Türkiye'nin
önerdiği diyalog ve müzakere yöntemini kabul et
mekten ısrarla kaçınması, hükümetimizce dünya ka
muoyuna her vesileyle açıklanmaktadır.
Yüce Meclise saygılar sunarım.
'BAŞKAN — Teşekkür ederim,
Sayın Demirtaş, cevap arz etmek ister misiniz efen
dim?
ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Hatay) — Evet.
BAŞKAN — Buyurun.
ABDURRAHMAN DEMÎRTAŞ (Hatay) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Dışişleri Ba
kanına huzurlarınızda teşekkür ediyorum; bize ge
niş bir malumat arz ettiler.
Gerçekten, Yunanistan, Lozan Antlaşmasını ihlal
eltmek suretiyle Yunanistanldaki birçok camimizi
tahrip etmiştir. Demin Sayın Dışişleri Bakanımızın belirötiği gibi, (Xanthi) îskeçe'deki Tabakhane Camii
1972 yılında gerçekten buldozerle tahrip edilmiştir, O
zamanki hükümetin girişimlerine rağmen, Yunanistan
'bu küsıtahilığı yapmıştır. Yakın zamanda gene, Sela
nik'te Hamzalbey Camiini seks merkezi haline ge
tirmiştir; seks malzemeleri satılmakta, orada filmler
gösterilmektedir.
Bu kadar hayâsızca tutum karşısında bizim dav
ranışlarımızı ben yetersiz görüyorum; zira, Bakırköy'
deki Saintt George Kilisesinin duvarının yıkılması
hadisesini Yunanistan, Avrupa Konseyine kadar gö
türmüş, dünyada büyük yaygara yapmıştır. Bizim de,
camilerin, ibadethanelerin, Lozan Antlaşması gereğin
ce korunması gereken ibadet yerlerinin tahrip edil-
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meşini büyülk hadise yapmama gerekir; biz de onlar
gilbi bu hadiseleri kamuoyuna, özellikle İslam âlemine
bütün bayutflaruyla duyurmak mecburiyetindeyiz.
Sayın balkanım, burulara gereği kadar duyuruldu
ğunu ifade ettiler, Kendilerine huzurunuzda tekrar
teşekkür ediyorum» saygılar sunuyorum.
BAŞKAN — Teşekkür ederim,
Soru cevaplandırılmıştır.
34. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
m, Ankarddaki bir kız öğrenci yurdunda bazı öğ
rencilerin uygunsuz davranışlara itildiği iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/391)
BAŞKAN — 34 üncü sırada Sayın Atodurrahman
Demirfcaş'ın sözlü soru önergesi İçtüzüğün 97 noi mad
desi gereğince ertelenmiştir.
35. — İstanbul Milletvekili İbrahim IfraTın, Şan
lıurfa İlinin taşıma priminden istifade ettirilmemesi
nin nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanındım sözlü soru önergesi (61394)

•

0:1

BAŞKAN — 35 inci sırada İstanbul Milletvekili
İbrahim Ural'ın, Şanlıurfa İlinin taşıma priminden
istifade ettirilmemesinin nedenine il'işkin Tarım Or
man ve Kavisleri Bakanından sözlü soru önergesi.
Sayın İbrahim Ural?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın balkan?.. Voik.
Soru önergesi ertelenmiştir.
36. <— Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395)
BAŞKAN — 36 ncı şurada Konya Milletvekili
Sabri Irmak'ın sözlü soru önergesi, izinli bulunması
'sebebiyle ertelenmiştir.
Gündemimizde başkaca konu bulunmadığından,
gündemdeki sözlü soruları görüşmek için, 24 Eylül
1985 Sak günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşi
mi kapatıyorum.

ılı
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Kapanma Saati : 17.30

Türkiye Büyük Millet Medisi
GÜNDEMİ
6 NCIiBtRLESŞlMl
19 . 9 . 1985 Perşembe
Saat : 15.00
1!
BIAIŞKANLIÜIN GENEL KURULA
SUNUŞLARİ
1. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığı
nın Ocak, Şubat ve Mart 1985 Ayları Hesabına ait
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme
Komisyonu Raporu (5/52) (S. Sayısı : 350) (Dağıt
ma tarihi : 14.6,1985)
2. — Türkiye Büyük iMiflet Meclîsi Hesaplarını
İnceleme Komüsyonunun; Satımı Alma Komisyonu
Başkanlığı, Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercü
me, Basımevi, Saymanlık, Sosyal Hizmetler, Ulaştır
ma Şube, İşletme ve Yapım, Park ve Bahçeler Mü
dürlükleri ile IMal Saymanlığında İçtüzüğün 153 ve
müteakip maddelerine göre yaptığı denetimle ilgili
Rapor (5/53) (S. Sayısı : 351) (Dağıtana tarihi :
146.1985)
3. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını
İnceleme Kamyonunun; Millî Saraylar ve ona bağ
lı kösle ve kasırlarda İçtüzüğün 153 ve müteakip mad
delerine göre yaptığı denetimle ilgili Rapora (5/54)
(S; Sayısı : 352) (tDağrtlma tarihi : 14.6.1985)
2
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İSLER
3!
SEÇİM '
1. — Komisyonlara üye seçjml
4
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER
•

S

GENEL GÖRÜŞME "VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
6NGÖRÜŞMELER
6
SÖZLÜ SORULAR!
1. — Erzurum Müleüvekili Hilmi Nalbantoğlu*
nun, Türkiye Kömür İşletmederinin kömür üretim ve
satışlarına Miskin Enerji ve Taibiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü aoru önergesi (6/3Î8) (1)
(1) İçtüzüğün 96 net maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir*

2. — İzmir M:Metvekiîi Işılay Saygın'ın, yeminli
özel teknik büro kuran belediye meclisi üyelerine
ilişkin İçişleri Bakanımdan sözlü soru önergesi
(6/392) (1)
3. — Çorum Milletvekili Ali Rıza Afcaydın'm,
Konya ıMerkez İlçeye ibağlı Sarıcalar Köyü mera
sında işîeltiMigi iddia edilen madene ilişkin Enerji
ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi(6/393) (1)
4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalibantoğlu*
nun, Türkiye Kömür İşletmelerine İlişkin Enerji ve
Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi
(6/359) (1>
5. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçerdin, Türkiye'
de F - 16 uçaklarının yapılması projesine ortak olan
'bir firmaya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/328)1
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Bakanlıkta Zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin
Millî Eğitarı Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/331)
7. —Adana Milletivekli Cüneyt Canver'in ceza
evlerinde bulunan fikir suçlularına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/342)
8. — Adıyaman Miletvdkili Ahmet Sırrı Özbek'
in, Adıyaman itli Gölbaşı İlçesinde kurulacağı iddia
edilen termik santrala ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru Önergesi (6/345)
9. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli
Cihanbeyli İlçesi entegre süit mamulleri ve sağuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
lkanından sözlü soru önergesi (6/361)
10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya
tlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)
11. — Konya Mİletvekili Salim Erel'in, Konya İli
Beyşehir İlçesi linyit kömürü rezervlerine ilişkin Ener
ji ve Taibiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/364)
12. — Konya MMetvekili Salim Erel'in, Konya Hi
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/365)
(Devamı sffcada]
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13. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iş
kence yapltaklan iddiası ile yargılanan resmî görevli
lere ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru önergesi
(6/367)
14. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alı
nan ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin Millî
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/368)1
15. — Balıkesir Milletvekili Davut AbacıgiTin,
Balılkesir ili Gökçeyazı Ovasının sulanmasına ilişkin
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/370)
16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın Türk
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/372)
17. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT
nin «inkılap kanunları» na aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373)
18. — îzmir Milletlvekili Hüseyin Ayfdem'ir'in, or
man köy ve köylülsüne yansıtılan «fon» gelirlerine
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi ı(6/374)
19. — İçel Milletlvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
Amerika Birleşik Devletlerinin «yıldızlar savaşı» adlı
stratejik savunma sistemine İlişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/375)
20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
in, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim ve sa
tışlarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/377)
21. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak ili
Millî Eğitini Gençlik ve Spor 'Müdürlüğünün yayım
ladığı derıgiye ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Bakanından sözM soru önergesi (6/378)
22^ — Hatay Milletlvekili Mustafa Murat Sökimenoğlu'nun, tarım kesimine yatırım yapan yabancı fir
ma ve sermayeye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Balkanından Sözlü soru önergesi (6/379)
23. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin .Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
24, — îzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Balkanın
dan sözlü soru önergesi (6/381)

25. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz• lü soru önergesi (6/382)
26. — Bitlis Milletlvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383)
27. — Adana Milletlvekili Cüneyt Canver'in, bir
vatandaşı dövdükleri 'iddia edilen Adana - Osmaniye
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakan'indan sözlü soru önergesi (6/384)
28. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Hatay Amik Ovası sulama projesine iliş
kin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü
soru önergesi (6/385)
29. — Bitlis Milletvekili Faik Taomcıoğlu'nun,
1984 yılı yatırım programının Bitlis İlindeki uygula
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/3i86)
30. — Hatay Milletlvekili Mustafa Murat Sö'kmenoğlu'nun, toprak verimliliğinin artırılmasına ilişkin
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/387)
31. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,
kadınların kaymakam olabilmelerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)
32. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın,
yurt dışında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim so
rununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/389)
33. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
in, Yunanistan'daki bazı camilerin ibadet dışı kul
lanıldığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
önergesi (6/390)
34. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
in, Ankara'dakü bir kız öğrenci yurdunda bazı öğ
rencilerin uygunsuz davranışlara itildiği iddiasına iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü
soru önergesi (6/391)
35. — listanfbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Şan
lıurfa İlinin taşıma priminden istifade ettirilmeme
sinin nedenine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri
Bakanından .sözlü soru önergesi (6/394)
36. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabancı
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395)
U
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER

Dönem : I?

Yasama Yılı : %

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 350

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve
Mart 1985 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/52)

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Meclis Hesaplarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığı
Esas No. : 5/52
Karar No. : 26
Sayı : 36

6,6.

1985

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ocak 1985 fotasında Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu.

680 851 744,64
3 968 935 750,72

Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarından T.C. Ziraat Bankasının aldığı para,
3 288 084 006,08
TOPLAM
3 996 293 769,96
Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarında T.C. Ziraat Bankasının harcadığı para.
Nisan 1985 başında Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu

708 209 763,88

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarına ait hesaplan incelendi;
Ocak 1985'de Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan 680 851 744,64 lira borcu ile Ocak - Şubat - Mart 1985
aylarında Hazineden 3 968 935 750,72 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 3 288 084 006,08
ura olmasına rağmen Hazinenin T.C. Ziraat Bankasının 780 209 763,88 TL. borcu ile birlikte 3 996 293 769,96
lira sarf edilmiş olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür.
Oenel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Ahmet Yılmaz
Giresun MMetvekii

Başkanvekili
Halil Orhan Ergüder
İstanbul Milletvekili

Sözcü
Fahri Şahin
Malatya Milletvekili

Kâtip
Engin Cansızoğlu
Zonguldak Milletvekili

Denetçi
İbrahim Turan
Gümüşhane Milletvekili

Üye
Mehmet Memduh Gökçen
Bursa Milletvekili

Üye

Üye
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili

Üye
Ruşan Işın
Sivas Milletvekilli

•

Arsan Savaş Arpacıoğlu
Amasya Milletvekili

%

Dönem : 17

Yasama Yılı : %

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 350

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak, Şubat ve
Mart 1985 Ayları Hesabına Ait Türkiye Büyük Millet Meclisi
Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu (5/52)

Meclis Hesaplarını tnceleme Komisyonu Rapora
Türkiye Büyük Millet Meclisi
Meclis Hesaplarını İnceleme
Komisyonu Başkanlığı
Esas No. : 5/52
Karar No. : 26
Sayı : 36

6.6.

1985

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MEÇLİSİ BAŞKANLIĞINA
Ocak 1985 'başımda Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu,

680 851 744,64
3 968 935 750,72

Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarından T.C. Ziraat Bankasının aldığı para,
3 288 084 006,08
TOPLAM
3 996 293 769,96
Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarında T.C. Ziraat Bankasının harcadığı para.
Nisan 1985 başında Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan borcu

708 209 763,88

Türkiye Büyük Millet Meclisi Saymanlığının Ocak - Şubat - Mart 1985 aylarına ait hesaplan incelendi;
Ocak 1985'de Hazinenin T.C. Ziraat Bankasına olan 680 851 744,64 lira borcu ile Ocak - Şubat - Mart 1985
aylarında Hazineden 3 968 935 750,72 lira alınarak bankadaki hesaba yatırılan meblağ ceman 3 288 084 006,08
lira olmasına rağmen Hazinenin T.C. Ziraat Bankasının 780 209 763,88 TL. borcu ile birlikte 3 996 293 769,96
lira sarf edilmiş olduğu Saymanlıktaki defterlerle sarf evrakının birbirine uygun bulunduğu görülmüştür.
Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Ahmet Yılmaz
Giresun MIÜetvekÜT

Başkamvekili
Halil Orhan Ergüder
istanbul Milletvekili

Sözcü
Fahri Şahin
Malatya Milletvekili

Kâtip
Engin Cansızoğlu
Zonguldak Milletvekili

Denetçi
İbrahim Turan
Gümüşhane Milletvekili

Üye
Mehmet Memduh Gökçen
Bursa MıMetvekilli

Üye
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Amasya Milletvekili

Üye
Hilmi Biçer
Sinop Milletvekili

Üye
Rugan Ism
Sivas Milletvekili

Dönem : 17

Yasama Yılı : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

S. Sayısı : 351

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun; Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, Kütüphane - Doküman
tasyon ve Tercüme, Basımevi, Saymanlık, Sosyal Hizmetler,
Ulaştırma Şube, İşletme ve Yapım, Park ve Bahçeler Müdürlük
leri ile Mal Saymanlığında İçtüzüğün 153 ve Müteakip Madde
lerine Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor ( 5 / 5 3 )

Meclis Hesaplarını İnceleme Komisyonu Raporu
Türkiye Büyük Millet Meclîsi
Meclis Hesaplarım İnceleme
Komisyonu
Esas No. : 5/53
Karar No. : 27
Sayı •: 37
TÜRİKlYıE BÜYÖK MIÎLİJET IMBOlM

6.6.

1985

BAŞKANLIĞINA

T. B. M. Meclisi içtüzüğünün 153 ve müteakip maddeleri gereğince T. B. M. Meclisi Hesaplarını inceleme
Komisyonumuzun denetim, gözetim ve Bütçe tatbikatı ile eşya ve demirbaşların, yine Saymanlık Müdür
lüğünün yıl içindeki denetimleri ve faaliyetleriyle T. B. M. Meclisi ünitelerinde Satın Alma Komisyonu Baş
kanlığı, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı Kütüphane - Ookümaıntasyoın ve Tercüme Mü
dürlüğü, Basımevi Müdürlüğü, Personel ve Muhasebe Dairesi Başkanlığına bağlı Saymanlık Müdürlüğü, Mal
Saymanlığı,. Destek Hizmetleri Daire Başkanlığına bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube
Müdürlüğü, Teknik Daire Başkanlığına bağlı İşletme ve Yapım Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğün
de yapılan denetim ve sayım işlerine ait çalışmalarımız hususundaki Komisyonumuz görüşleri temenni ve is
tekleri aşağıya arz ve izah olunmuştur.
1984 Malî yılı Bütçesinin Harcama ve Genel Görünümü :
1984 Malî yılı Bütçesiyle ve ona bağlı bütçelerin (Millî Saraylar dahil) ödenek, aktarma ve ilavesiyle
birlikte tüm ödenek miktarı 9 ll'l 402 785 TL. olarak tespit edilmiş ve ödeme emrine bağlanan ve har
canan miktar malî yıl sonunda 6 721 138 554 TL. baliğ olmuştur. Bakiye 2 390 264 231 TL. tasarruf edilmiş
gibi görünmekte ise de yılı içinde ve diğer yıllardan toplam olarak 1 642 864 498 TL. si (sari avans) olarak
1985 yılına ödenek kaydedilmek üzere aktarılmıştır. T. B. M. Meclisi Bütçesinin tümü üzerinde yıl sonu iti
bariyle 747 399 733 TL. tasarruf edildiği görülmektedir.
1984 yılında Genel Sekreterlik hizmetleri için bütçe ile 2 405 410 000 TL. li'k ödenek verilmiş ve yılı
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından aktarma yolu ile 812 962 805 TL. alınmış yıl sonu genel ödenek
tutarı 3 118 372 805 TL. sma yükselmiştir. Bu ödeneğin 2 709 804 649 TL. harcanmış 148 277 093 TL.
1985 yılma (sari avans) olarak ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmış buna karşılık 260 291 063 TL. si de
tasarruf yapılmıştır.
1984 Malî yılı Bütçesinin Personel giderleri dışındaki yolluklar hizmet alımları, tüketim malları ve mal
zeme alımları, demirbaş alımları makine teçhizat ve taşıt alımları harcama kalemlerinde büyük çapta mev
cut ödeneğin tasarrufçu bir zihniyetle kullanıldığı ve tüm ünitelerde de bu değerlendirmeye önem verildiği
görülmüştür. Nitekim yukarıda kısmen izah ettiğimiz gibi Genel Sekreterlik Bütçesinden harcanan
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2 709 804 649 TL. sına karşılık (148 277 093 TL. sariavans hariç) 260 291 063 TL. tasarruf edilmiştir. Keza
Destek hizmetleri sınıfını oluşturan Muhafız Taburu 1984 yılından itibaren bu alt programın personel gider
leri ve yollukları 1983 yılında çıkarılan 2919 sayılı Teşkilat yasası ile Millî Savunma Bakanlığına devredil
miştir. Diğer hizmetler ise T. B. M. Meclisi Bütçesinden karşılanmış ölüp 1984 yılında bütçe ile 22 1Q0 000
TL. ödenek verilmiş bunun 21 115 107 TL. si harcanmış 984 893 TL. tasarruf edilmiş olduğu görülmüştür.
Yasama hizmetlerinde bütçe ile 1 060 050 000 TL. ödenek verilmiş ve yılı içinde Maliye ve Gümrük Ba
kanlığından aktarma yolu ile.3 348 500 000 TL. alınmış yıl sonu genel ödenek tutarı 4 408 550 000 TL. sına
yükselmiştir. Bu ödeneğin 2 946 203 636 TL. harcanmış 1 124 587 405 TL, si 1985 yılma (sari avans olarak)
ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmış, buna karşılık 337 758 959 TL. si de tasarruf yapıldığı görülmüş
tü*.
T. B. M. Meclisinin Genel Sekreterlik, Yasama ve Millî Saraylar Programlarında yatırımlar için sari
avans olarak açılmış olupta yılı içinde gerçekleştirilemeyen ödenekler 1985 yılına aktarılmıştır.
Buna ait tablo aşağıya çıkarılmıştır.
Genel Sekreterlik :
710 Harcama kaleminden Emek İnşaata
40 923 401 TL.
(Halkla ilişkiler binası için)
710 Harcama kaleminden Şeker Şirketine
107 353 692 TL.
(Klima tesisleri için)
Yasama Hizmeti :
710 Harcama kaleminden T. Emlak Kredi Bankasına
1
(Milletvekili Lojmanları için)
Millî Saraylar :
710 Harcama kaleminden Devlet Su işlerine
(Küçüksü Kasrının denize kayma durumu ile ilgili)
710 Harcama kaleminden tst. Timlo Genel Md. ne
(Millî Saraylar Personel Lojmanları İnşatı için)
T. B. M. Meclisinin bu üç programından toplam
1
1985 yılına sari avans olarak ödenek kaydı yapılmak üzere devredildiği görülmüştür.

124 587 405 TL.

70 000 000 TL.
300 000 000 TL.
642 864 498 TL.

Hizmet programlarına dağıtılamayan transferler için bütçe ile 362 500 000 TL. ödenek verilmiş buna yılı
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından 100 889 708 TL. ödenek aktarılmış ve yıl sonu ödeneği 463 389 708
TL. ulaşmıştır. Bu ödenekten 424 635 463 TL.'sı harcanmış ve 38 754 245 TL.'sı bütçede kalmıştır.
Ayrıca özel ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülebilmesi amacı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından
92 563 272 TL. ödenek alınarak bu ödeneğin tamamı T. B. M. Meclisi vakfına verilerek Millî Saray köşk
ve Kasırların bakım ve onarımı için kullanılmıştır.
Komisyonumuzun denetim ve gözetimine bağlı ünitelerde yapılan inceleme sonundan;
SATIN ALMA KOMİSYONU BAŞKANLIĞI :
Satın Alma Komisyonu Komisyon Başkanının Başkanlığında Saymanlık Müdürü veya görevlendireceği kişi,
satın alma uzmanı ile satın alınacak veya yaptırılacak malzemenin ve işin ehli ve uzman olan şahıslardan teşek
kül etmektedir.
Satın alma Komisyonu, kendi bünyesinde bulunan memurlar vasıtasıyla T.B.M. Meclisi Geıiel Sekreterli
ğine bağlı ünitelerin kuvvet santralı, klima santralı, telefon santralı, sıhhî tesisat ve soğutma makineleri, hesap
ve yazı makineleri, elektrik ve seslendirme tesisleri, marangoz ve döşeme atölyeleri ile halkla ilişkiler ve sos
yal tesislerinin idamesi için malzeme ikmal ve onarım tesisatı ile her türlü teknik makine ve malzeme ihti
yaçlarını, ulaştırma araçlarının bakım ve onarımı ile yedek parça ihtiyaçlarını sağlık ilaç ve gereçlerini, her
türlü büro makine ve malzemelerini, baskı, yayın, kırtasiye ihtiyaçlarını, temizlik malzeme ve makineleri ile
T.B.M. Meclisi Personeline Giyim - Kuşam Yönetmeliği gereğince verilecek her türlü giyecek eşyasını Bütçe
Maliye Müdürlüğünden gelen satın alma ve yapım işlerine ait onaylar muvacehesinde özel ve kamu kuruluşTürkiye Büyük Millet Meclisi
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larından iç ve dış piyasadan ilgili usul ve hükümler çerçevesinde mal ve hizmetin en uygun bedelle amaca uy
gun nitelikte elde edilmesinden ve hizmetin sağlanmasından sorumludur.
Bu kısımda yapılan denetimlerimizde çarşı pazarlığı ile alınan harcamalarda en az üç teklif mektubunun
alınmasının yerinde olacağı ilgililere söylendi ve dikkatleri çekildi. Satın almalarda ihtiyaç duyulan malzemele
rin Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden karşılanmasının yasa gereği olduğu ve bulunmadığı takdirde
piyasadan teminine gidilmesinin doğru olacağı söylendi.
Satın almalarda ilgili dosyalama ve arşivlemenin düzenli ve tertipli olduğu görüldü.
Satın alma Komisyonu Başkanlığı ünitesinde bir Başkan, bir uzman, üç satın alma memuru ile bir daktilo
memur çalışmaktadır. İşlerin çok yoğun ve devamlı olması nedeniyle personelin takviyesinde yarar görmekte
yiz.
KANUNLAR VE KARARLAR DAİRESİ BAŞKANLIĞI :
Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü :
Gazete, kitap, dergi alımında; idare Amirlerinin, Kütüphane Müdürünün ve senelerden beri uygulanan
teamül doğrultusunda alım yapıldığı, ancak zaman süresi içinde belirli prensip ve düzenin kaybolduğu ka
naatine varmış bulunuyoruz. Bilhassa tirajları son derece düşük olan, kimse tarafından tanınmayan, ancak
belirli dönemlerde tahsislerden istifade ve ilanlarla yaşayan bir-çok gazete ve derginin alındığını tespit et
miş bulunuyoruz. Bunların bir kısmının okuma salonuna bile gelmeyip, dolaplarda bulunduğu hiç bir şekilde
istifade edilmediğini de tespit ettik. Kitaplar, bünye ortadoğu sorunları, ülkemizi ve politikamızı yakından
alakadar eden yayınlardan, ingilizce olanları Kütüphane Müdürü, Fransızca olanları ise Kütüphane Müdürmuavini tarafından seçilerek alınmakta. Dergiler ise üyelerin zamanında yapılmış talepleri üzerine alınmak
ta ve bu alım işlemi senelerdir böyle devam edegelmekte olduğu söylenmiştiir.
Kanaatimizce; halen alınmakta olan gazete, dergi, kitap (yerli veya yabancı) tümünün yeniden gözden ge
çirilmesi ve 1984 senesinde takriben 8-9 milyon TL. ödeme yapılan (Gazete - Dergi - Yerli - Yabancı) ki
bunun 4 milyon TL. yerli gazetelere ödenmektedir. Bu gazete - dergi ve kitap alımlarının kati bir prensibe
bağlanmasının temini gerekmektedir. Nitekim takriben 13 olan gazete cinsi ve adedi şimdi 37'ye çıkmış bu
lunduğu söylenmektedir.
Kütüphane ve okuma kısmı:
Her bakımdan müspet görülmüştür.
Araştırma kısmı :
Kütüphane gibi bu kısımdan da istifade, üyelerce yeterince yapılamamaktadır. Belirli bazı kimseler isti
fade edebilmektedir. Tanıtılması gerektiğine inanıyoruz. Kütüphanedeki genç araştırmacı elemanlardan is
tifade ederek Mecliste konu olan birçok mevzu hakkında bilgi sahibi olunabileceğinin üyelere anlatılması
gerekir. Özellikle bilgisayar tarafındaki kitaplar ve münderecatlar kaydedildikten sonra ilmî birçok inceleme
yapılabileceği kanaatindeyiz.
'
Arşiv kısmı :
Isıtma olmasına "rağmen yer altında olması nedeni ile biraz rutubetli görünümünde. Rutubet durumu öl
çülebilir. Kitap arama ve sormada bir tek eleman mevcuttur. Halen de yeterli olmayan bu eleman, Kütüpha
nenin daha fazla ziyareti halinde yetmeyecektir. Yer bakımından 1 - 2 sene içinde arşiv yetersiz kalabile
cektir, (mikrofilm devreye girer ve orijinaller saklanmaz ise bu süre çok daha uzayacaktır.)
Özellikle eski eser, kıymetli evrak, niteliğini kazanmış eski gazetelerin hüsnü muhafazası zorlaşmış du
rumda, kâğıtlar zaman içinde dağılma tehlikesi ile karşı karşıyadır. Yer sıkıntısı, ciltleme sorunu, muhafaza
zorluğu, istifadeye sunma kolaylığı tahrip olmama kolaylıkları göz önüne alınarak bazı gazete, dergi ve bel
ki kitapların özellikle eski ve kıymetli olanlardan başlamak üzere mikrofilme alınması düşünülmüş ve bir
kısım vücuda getirilmiş ise de geçmiş dönemlerde eleman-kifayetsizliği, takipsizlik, ilgi eksikliği, belki yer
yetersizliği ve en önemlisi film için döviz tahsisi zorlukları ve makinelerden banyo makinesi arızası nedenleri
ile netice alınamamış, hatta 250 kadar mevcut film zamanla kullanılamaz hale gelmiştir.
Halbuki mikrofilm kısmının devreye girmesi ile ciltleme kısmında da bir rahatlama olacak ve Basımevinin
sıkışık çalışma nedeni ile talep ettiği 4 kişiye ihtiyaç doğmayacaktır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Kanaatimizce gazetelerin arşive alınmadan biriktirilip ciltlenmesi tasnifi ve arşivlenmesi uzun, külfetli, pa
halı ve çok yer kaplayıcı bir sistem. Mikrofilm ile ve özellikle nelerin arşivlenebileceğinin iyi tespiti halinde
bu mahzurların çok az bir külfetle ortadan kalkabileceğine inanıyoruz,
tdare kısmı :
Her denetimimizde devamlı faaliyet halinde görmüş olduğumuz kısımda fazla insan çalışıyor görünü
mü var ise de idareciler çalışanların ancak, 'yetebildiklerini bildirmiş bulunuyorlar. Bu arada bilgisayara ha
zırlık olmak üzere tüm mevcut kitaplar, isimleri münderecat özetleri ile tespit edilmekte' olduklarından birçok
eleman devamlı çalışmakta mevcut olduğu söylenen 45.000 kitabın programe edilmesi muhtevasının işlen
mesi uzun zaman ve evsaflı eleman gerektirmekte halen takriben 7 - 8 bin kitap hazırlanmış ve bilgisayara
işlenmiş olduğu söyleniyor.
Bilgisayar Kısmı :
i ı
Yeni konulmuş ve büyük meblağlara malolmuş bu kısmın, tüm kitapları, isim, yazar ve içeriğinin özetleri
ile değerleyebileceği ve ancak ilaveler ve yapılabilecek bağlantılarla sonsuz derece faydalı olacağına inanıyo
ruz. Bu meyanda bu makinelerde Meclis Personel ve Hizmetlilerin ve belki üyelerin aylıklarının kadroları
nın da hesaplarının yapılabileceğinin avantajı düşünülür ise bu yatırımın müspet olduğuna inanıyoruz.
Umumî anlamda tüm dünyanın bilgisayara döndüğü bir dönemde özellikle bilgi depolama, işlemlerinde
sonsuz olanaklar olduğuna, muhasebe işlerinde özellikle ücret hesap ve tahakkuklarında zaman ve ihtidam tasar
rufunun çok fazla olduğunu biliyor ve bu bölümde çalışan evsaflı ve genç elemanlara idarecileri ile 'beraber ba
şarılar diliyoruz.
Mikrofilm Dairesi :
'Bugünkü değerlerle 100 milyon TL. değerinde olduğu söylenen tesiste halen hiç bir çalışma yapılmamakta
mevcut 250 film zaman nedeni ile telef olmuş durumda. Tesis eski sistem olmasına rağmen Türkiye'de mev
cut olanların bir çoğundan iyi ve yeterli durumda. Daha önce izaha çalışmış olduğumuz (arşiv kısmı) gerek
çelerle bu kısmı ihya ederek ve bozuk banyolarının yerine yenisini alarak (6-7 Milyon TL.) ve mikrofilmleri
okuyup basma (Reader - Printer) makinesi almak (7-8 Milyon TL.) sureti ile istifadeye sunmakta fayda gör
mekteyiz. Esasen bu hususta şifahî bilgi ve önerimiz geç kalınmış olmamak bakımından Sayın Meclis Baş
kanımıza iletilmiş olup alım için Kütüphane Müdürünce girişimde bulunulduğu öğrenilmiştir. İnceleme neti
cesi tarihî ve kıymetli vesika vasfını kazanmış eser veya gereklerin istenildiğinde tetkik için orijinalinin elden
verilmesinin (mahzurlu olabileceği mikrofilm haline getirildiğinde de mikrofilmin 'Okunmak üzere verilmesi
nin de bir derecede mahzurlu olabileceği (bir kısmının kesilip alınması gibi) düşüncesi ile talep vukuunda
(Reader-Printer) aletinde harici taleple ücret karşılığı hemen fotokopisinin' çekilip verilebilmesinin büyük
bir avantaj olduğunu kabul etmiş bulunuyoruz. Mikrofilme alınacak eserlerin, evrakın neler olması gerekti
ğinin ise şimdiden tespiti gerekmektedir ve bu çok önemlidir. Halen çok eski gazeteler kıymetli vesika ola
rak nitelendirilmekte ve mikrofilme alınması düşünülmekte. Ancak 50 sene sonra bugünkü gazetelerde kıy
metli evrakını olacaktır. Böyle ise halen ciltlenip arşivlenen günlük gazetelerin hepsinin mikrofilme alınması
gerekecektir. Bu külfetli ve pahalı bir iştir. Kararı kim verebilecektir. Gazeteleri mikrolar isek, spor sayfaları
ve ekleri de mi filme alacağız. Hangi gazeteleri alacağız. Kitap ve dergilerde alınacak mı? Ortaya kararın bi
ran evvel verilmesi gereken bir sorun çıkmakta.
Kanaatimizce :
Ciltleme 'işlemi külfetli, pahalı ve yer alan bir iş.
Tüm gazeteler ciltlemeye veya saklamaya değer m'i.
Bunlar herhalde kendi basımevlerinde zaten arşivlemmekte.
Bir çok, zamanın tahribatına uğramış eski kıymetli evrak mevcut.
Bu durumda >:
Biran evvel Meclise alman günlük gazeteler, dergi vs. yayının yeniden tetkik ve alım kararı. Bunların
hangilerinin arşivlenecdğinin kararı. Ciltlemeden hemen bu yayınlar için vazgeçilip mikrofilme alınmaları. Di
ğer yandan da belirli bir sistem içinde eski ve kıymetli evrakın mikrofilme alınmasına başlayıp devam et
mek. Her eserin 2 kopya olarak mikrofilmlenmesinde fayda vardır, özellikle kıymetli evrak evsafında olan
lar,
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Yer olarak mikrofilm dairesi ayrılmıştır. Yerin yeterli olduğuna havalandırmasının çalıştığına ısıtma sis
teminin olduğuna bakarak inanıyoruz. Ancak çok kar yağdığında aktığı söylenen bir iki yerin muhakkak
tamirinin yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun tamirinin biran evvel henüz bu kısım çalışmaya girme
den bitirilmesi gerekmektedir.
Basımevi Müdürlüğü :
Basımevi Müdürlüğünde yapmış olduğumuz dene tim ve gözetim neticesinde
Bu 'bölümün muntazam çalıştığı, temiz tutulduğu görülmüştür. 'Makinelerinin çoğunun eski olmasına kar
şın hepsi çalışır vaziyette olup ihtiyacı karşılamağa gayret sarfedilmektedir.
Centodan alınan T.BJM. 'Meclisi vakfına ait olduğu öğrendiğimiz küçük bir ofset baskı makinesinin de
renkli olarak baskı işlemine başladığını öğrenmiş bulunuyoruz.
Ciltleme Kütüphane Müdürlüğü ihtiyacına cevap verememe gibi bir sorun olduğu söyleniyor ise de «mik
rofilm» dairesinin devreye girmesi ile ciltleme kısmında (alınacak karara göre) bir rahatlama olabilecek ve
bu sıkışma hali ortadan kalkabileceği inancındayız.
Bu arada, basım işlerini dışarıda özel firmalara yaptırmanın daha rantabl olup olmayacağı sorumuza bir
çok evrakın çok acilen basılması gerektiği, bir kısmının (gizliliğinin söz konusu olduğu vs. gibi haklı neden
lerle herhalükârda Meclis dahilinde Bir Basımevinin bulunması gereği ortaya çıktığından, müsbet olarak iş
letilmekte olan Basımevi çalışmalarının aynen devamında fayda mütalaa etmekteyiz.
PERSONEL VE MUHASEBE DAİRESİ BAŞKANLIĞI i
Mal Saymanlığı :
1982 Anayasamız geröği tek Meclise dönülmesi nedeniyle TJBJM. 'Meclisi binasında bulunan tüm eşya
lar yeniden tasnife alınmış yeniden Demirbaş numaraları verilmek suretiyle hazırlanan Demirbaş Defterle
rine kayıtları yapılmaya başlanılmıştır. Bu nedenle 1984 yılı içerisinde alınan yeni Demirbaş eşyaların kayıtlarıda yeni düzenlenen Demirbaş defterlerine yazılmıştır.
Kırılan ve yıpranan Demirbaşların onarımı cihetine gidilmiş ve böylece israf önlenilmeye çalışılmıştır.
Terkini yapılan Demirbaşa kayıtlı miatları dolmuş işe yaramadığı tespit edilen eşyalar ve hurdalar Millî Em
lâk Müdürlüğü kanalı ile satışa çıkarılmış ve M. K. Kurumuna devirleri sağlanmıştır.
Mal Saymanlığı ambarları :
il. Elektrik ambarı
2. Elektrik ve sesleridirme malzeme ambarı,
3. Sıhhi tesisat ve klima ambarı,
4. 'Muhtelif ampul ambarı
5. Avize parçaları ambarı,
'6. Avize ıglop ve lavabolar ambarı,
7. Pimaş boru ambarı,
8. Halkla ilişkiler inşaatından devralınan muhtelif malzeme ambarı,
9. Marangoz atölyeleri malzeme ambarı,
10. Yağlı boyalar ve plastik boya ambarı,
11. Kırtasiye ambarı,
Yi. Temizlik malzemeleri ambarı,
'13. Giyim-Kuşam ambarı^
Yukarıda sözü geçen ambarlar Komisyonumuz tarafından gezilmiş ve her tarafın tertemiz ve intizam içe
risinde olduğu, tüm defterler, kayıtlar ve malzemelerin gayet muntazam muhafaza edildiği görüldü. Söz ko
nusu ambarların bir bölümü başka birimlerin kontrolunda iken daha sonra tüm ambarların mal saymanlığına
bağlandığı ve bu şekilde daha düzenli, muntazam bir çalışma içerisine «girildiği tespit edilmiştir.
Ambarlarda yapılan sondaj usulü denetimlerde kartoteks sistemine göre tutulan kayıtlarla mutabakat sağlanmışltır.
Gdyim-Kuşam ambarında daha önceki dönemlerden kalma mineli ay yıldızlı 300 adet amblemin T.B.M.
Meclisinde arzu eden üyelere satışı düşünülebilir. Yine aynen 50. yıl hatırası olarak darphanede basılmış 400
adet madalyonlar aynı şekilde elden çıkarılabilir.
Türkiye Büyük Millet Meclisi
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Ayrıca Komisyonumuz görüşüne göre Mal Saymanlığı defterlerinde kayıtlı bulunan elektronik cihazlardan
TV, Radyo, Teyp, Hesap Makinesi, Daktilo Makinesi gibi cihazların denetim gözetim ve sayımları bakımın
dan ayrı bir demirbaş defterinde kayıda alınmasında yarar görmekteyiz.
Mal Saymanlığı çalışmaları Komisyonumuz tarafından takdirle karşılanmıştır,
Saymanlık Müdürlüğü :
İçtüzüğümüzün 153 üncü maddesi hükmü gereğince Saymanlık Müdürlüğünün (Yüda 6 defadan az olma
mak kaydıyla hesap ve işlemlerinin denetlenmesiyle ilgili olarak) (10.1.1984 - 4.4.1984 - 13.4,1984 - 25.4.1984
31.10.1984 - 5.12.1984 tarihleri arasında yapılan denetimlerimiz esnasında; Bütçe harcamaları, Yevmiye defteri,
kasa defteri, yardımcı defterler, üyeler cari hesabı, maaş, ödenek defterleri, verile emirlerinin düzenlenmesi ve
imzaya sunulmasına kadarki safhalar incelendi. Defterlerin muntazam tutulduğu ödemelerin Bütçeye uygun
olduğu muamelatın usulüne göre ve süratli, düzenli yürütüldüğü tespit edildi. Ayrıca Saymanlık Müdürlüğü
tarafından hazırlanan 3 aylık raporlar süresi içerisinde Komisyonumuza sunulmaktadır.
Muhasebeye ait evrakların dosyalama ve arşivleme sisteminin çok muntazam ve düzenli olduğu tarafı
mızdan îe'spit olunmuştur.
Bu ünitede yıllık 20 000 sarf evrakının incelenmesi ve 4-5 bin civarında gelen giden evrak işleri olması ne
deniyle Müdürlüğün iş kapasitesinin çok yüksek olduğu ilgililer tarafından ifade edilmektedir. Ayrıca 2978 sayüı Vergi ladesi Kanunu gereğince Milletvekilleri ve personele alt vergi iadesi işlemleri de 'bu ünite tarafın
dan yapılmaktadır. Personel takviyesinde yarar görmekteyiz.
Saymanlık Müdürlüğünün çalışmaları Komisyonumuz tarafından takdirle ve teşekkürle karşılanmıştır.
DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI :
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü :
Üyeler lokantası, Halkla İlişkiler Binası lokantası, Personel lokantası, soğuk büfe, berberler, boyacılar, er
zak ambarları, çay ocakları ve mutfaklarda yapılan denetilm sonunda; Satınaİma, yemek ve ta'bldot fiyatları
nın tespitinde gerekli titizlik ve dikkatin gösterilmediği kanısına varılmıştır,.
Satın almalarda mevsimlere göre kuru gıda maddelerinin haftalık olarak alındığı ve böylece üyeler ve personel
lokantalarında fiyatların arttığı görülmektedir. Halbuki bu tür gıda maddelerinin günlük yerine toptan alın
masında sayısız yararlar vardır.
Lokantalarla ilgili tüm satın almaların tek satın alma memuru tarafından .yapıldığı görülmüştür. Bu uy
gulama son derece yanlış olup Komisyonumuz tarafından iyi karşılanmamıştır. Bu konunun kesin olarak biran
önce halledilmesinde fayda görmekteyiz. Teklif almak ve piyasa araştırması yapmak suretiyle alımların yapıl
ması gerekir.
Soğuk büfe ve personel lokantalarında yemek ücret leııinin çok pahalı olduğu görülmüştür. Halbuki perso
nel yemek ücretlerine kişi başına belli bir miktarda D *vlet katkısı da vardır.
Ayrıca soğuk büfede soğuk yemekler yanında ızgara, çorba gibi yemekler verilebilir.
Üyeler lokantası ile personel lokantalarının sermaye bakımından desteklenmesi halinde daha ucuz yemek
verme imkânı olabilir.
Yiyecek ambarlarında yaptığımız incelemede, erzakların gayet muntazam derli toplu ve temiz tutulduğu
görülmüştür. Ambarlara girip çıkan yiyecek maddelerinin kayıtlarında kartoteks sistemi uygulandığı görül
dü. Yapılan karşılaştırmalarda mutabakat sağlanmıştır.
Lokantalarda çalışan personelin alımında gerekli itinanın ve dikkatin gösterilmesi gerekir.
Bu Müdürlüğe bağlı, terzihane, berberler, boyacılar ve çamaşırhanede gerekli incelemeler yapıldı.,
Senelerdik ihmal edilen bir konuyu Komisyonumuz ele alınmasında fayda görmekteyiz. Üyeler ve personel
için yazın veya mevsimine göre dinlenme kamplarının açılması konusunda Sayın Meclis Başkanımızdan bu
konuya eğilmesini istiyoruz.
Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün daha iyi hizmet verebilmek için gayret içerisinde olduklarına inanıyoruz.
USoştuma Şube Müdürlüğü :
2919 sayılı T.B.M. Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat Kanunu gereğince yeni kurulan bu Müdürlükte yap
tığımız denetimlerde; Gümrüklerden alınan ve Komisyon Başkanlıklarına ve çeşitli ünitelere tahsis edilen
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araçlar nedeniyle bu Müdürlükteki iş kapasitesi oldukça genişlemiştir. Son zamanlarda alınan personele ait
4 servis otobüsününde devreye girmesiyle araç sayısı 87'ye personel sayısı da 82'ye yükselmiştir. Araçların
bakım ve onarımlarının büyük bir bölümü bu Müdürlük tamirhanesinde yapılmaktadır.
Koltuk ambarı adıyla kullanılan yerde son derece bir karışıklık mevcuttur. Giren ve çıkan malın durumu
kesin olarak belirlenememekte, ayrıca ambarda bulunan yedek parçalar karışık, düzensiz bir biçimde mu
hafaza edilmektedir. 'Burada 'bir yetkili yoktur. Karto teks sistemi kurularak 'buranın bir ambar şekline dönüş
türülmesi lüzumludur. Bu olmadığı takdirde mal Saymanlığı ambarlarına bağlanarak ihtiyaçların oradan
karşılanması gerekir. Bu konunun kesin olarak halledilmesi görüşündeyiz. Bunun dışında benzin işlerine bakan
bir memurun buraya verilmesinden yanayız. Çünkü bu konuda da düzenli bir uygulama mevcut değildir.
Arabaların görevlere gidişlerine ait yeni bir düzenleme ye gidilmesi görüşündeyiz. Ayrıca hizmet arabaları ola
rak görev yapan 19 adet Renault marka otomobillerinde kullanılma biçimlerinin de gözden geçirilmesi ge
rekir.
Şoförlere ait yerin de şoför sayisının fazla olması nedeniyle sıkışık olduğu görüldü, ancak yeni yapımına
başlanan garajın devreye girmesi ile bu tür sıkıntıların ortadan kalkacağını ümit etmekteyiz.
TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI :
İşletmeve Yapım Müdürlüğü ı
Kazan Dairesi : Halen bir eski model 2 eş yk. basınçlı kazanlarla ihtiyaç karşılanmakta, ancak Halkla
ilişkiler binalarının, lojmanların, müracaat bürosunun devreye girmesi ile yedek dahil kazanlar, ihtiyaca yet
meyeceği düşünülerek, mevcut eş kazanların eşleri 2 kazan, Şeker fabrikaları ile müştereken, eş olması nedeni
ile bazı döküm kalıplarının hunusi yaptırılmaları sonucu kısmen pahalıya mal olmasına rağmen, ingiltere'den
sadece kömür doldurma kısımları ithal' edilip diğer kısımlarının tamamı yerli olarak imal edilmiş, yerlerine
monte edilmiş deneme çalışmalarının yapılmakta olduğu görülmüştür.
Bu seneye kadar günlük 30-40 ton kömür sarfiyatı olduğu öğrenilmiş olup, ancak bazı yeni kısımların
devreye girmesi ile sarfiyatın 60-70 ton güne çıkacağı hesap edildiği "öğrenilmiştir. \Söz konusu yeni binaların
devreye girmesi ile evvelce 5 000 ton yıl olan kömür miktarının 10 000 tona çıkacağı ifade edilmiştir.
Kömür alımlarının Devlet Müesseselerinden alındığı, teslim alınırken de T.B.M. Meclisi denetiminde tartı
larak alındığı söylenmiştir.
Santral ve Klimalar ı
Elektrik enerjisi ile alakalı tüm bölümler faaliyette olup aksaksız yümtülmektedir. 160 KWA gücündeki
bir jeneratör yeterli olmadığı gerekçesi ile kaldırılıp yerine 2X400 KWA'lık jeneratör gurubu tahsisi çıkmış
olup bu yıl içinde satın alınıp devreye sokulacağı söylenmiştir.
Böylece arıza halinde Meclisin gerekli her yerine cereyan verilebileceği çalışma aksamasının olmayacağı
öğrenilmiştir.
•
Bu meyanda bu makinelerle ilgili olarak evsaflı dört yeni personel istenilmektedir.
Soğutma Tesisatı :
Yaz döneminde devreye giren soğutma tesisatı 1955'lerden kalmış bir tesis olup araç, gereç bakımından
tamam olmasına rağmen .teslis eskimiştir ve amonyakla çalıştığından kısmen tehlikelidir. Nitekim birkaç kere
gaz kaçmış ve tesis tamir edilmiştir. Ayrıca salamura taşlar ve kondansatörler de tamir görmüştür. Kompre
söründe eskidiği ve yedeğinin bulunmadığı gerekçesi ile tamirle uğraşmayıp yenli makine alımına ve yeni siste
me dönmek istenmektedir, öngörülen masraf 200-250 milyon deniyor ise de neticede 500-750 milyon gideceği
hesaba katmakta fayda olduğuna inanıyoruz.
Soğutma sisteminin Ankara'da Meclis Binasında normal olarak Haziran - Eylül arası çalıştırılması düşü
nülmektedir. Anlatılanlara göre de esas şikâyet daha ziyade.
a) Genel Kurul toplantı salonunun bilhassa çatısının cam olması nedeni ile fazla sıcak olduğu,
b) Normal şartlar altında haziran - eylül arası Meclis toplantıları yapılmadığı göz önüne alındığında,
belli bazı odalara ve salonlara (Plan - Bütçe toplantı salonu gibi doğrudan güneş gören, veya Sayın Meclis
Başkanının odası gibi bazı hususiyetleri olan odalara) münferit çalışan soğutucu klima cihazlar (yerli - ithal
malı) alınması ile 1 - 2 milyon masrafla bu işin halledileceğine inanıyoruz.
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Taş ve beton olan binanın içinin yazın dışardan çok daha serin olacağı ve olduğu muhakkaktır. Birkaç
oda için, netice itibarı ile tüm binanın soğutulması bir enerji harcanıp istihdam yaratılmasının faydasına inan
mıyoruz.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü :
Esas itibariyle T. B. M. Meclisi bahçesinin düzenli, temiz tutulması mevcut bitkilerin hüsnü muhafazası
olan bu Müdürlükte Ziraat Yüksek Mühendisi Müdür ile yine bir mühendis,^ sera ve fidanlıkta çalışan 22
kişi, park ve bahçelerde 42 kişi ve diğer bölümlerde çalışanlarla birlikte toplam 88 kişinin çalıştığı söylen
miştir.
Törenlerde ve belirli odalarda bulunan vazolara haftada iki defa çiçek koymak, bahçe ve bina içindeki
nebatların bakım ve muhafazasını yapmak mevsimlere göre yerlerini değiştirmek, bazı fidanlar yetiştirmek
ve Meclis Bahçesinin bakımı gibi işleri yüklenmiş olan bu Müdürlükte yapmış olduğumuz denetimlerimizde;
Park ve Bahçelerde 300 dönüm olan yeşil alanda 42 kişinin bulunduğu mevsime göre de 20 - 25 civarın
da geçici işçi çalıştırıldığı öğrenilmiştir.
Seralarda yetiştirilen gül, karanfil ve saksı çiçeklerinden fazla olanlardan Vakıf adına ücreti ödenmek
sureti ile satış yapıldığı öğrenilmiştir.
Büyük sera, saksı kısmı, hazır çiçek kısmı, personel binası ve diğer seralarla birlikte 8 adet sera mer
kezî sisteme bağlı olarak ısıtılmaktadır. Park ve Bahçeler Müdürlüğü bina içi ve dış mekân çalışmaları Ko
misyonumuz tarafından olumlu karşılanmıştır.
Ancak, bu hizmetlerin bir kısmının dışarıdan temininin daha hesaplı, uygun ve rantabl olacağına inanı
yoruz.
SONUÇ OLARAK :
1984 malî yılı bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın özetini yukarıya arz
etmiş bulunuyoruz.
İçtüzüğümüzün 153 ve müteakip maddeleri gereğince T. B. M. Meclisi Genel Kurulunun bilgisine sunul
mak üzere Başkanlığınıza takdim edilmiştir.
Saygılarımızla.
Başkan
Ahmet Yılmaz
Giresun

Başkanvtek'ili
Halil Orhan Ergüder
tstaınibul

Sözcü
Fahri Şahin
MaJlaıtya

Kâtip
Engin Cansızoğlu
Zonguldak

Denetçi
İbrahim Turan
Gümüşhane

Üye
M. Mem'duh Gökçen
Bursa

Üye
Ruşan Işın
Sivas

Üye
Arsan Savaş Arpacıoğlu
Amasya

Üye
Hilmi Biçer
Sinop
(tmzada bulunamadı.)
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TÜRKÜYE BÜYÜK MtLUET MECUM BAŞKANLIĞINA
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı Millî Saray, Köşk ve Kasırlarımızın restorasyon, onarım,
sürekli balkım, koruma ve güvenliğine ilişkin tüm hizmetler ile turizme yönelik düzenlemelerin yürütülmesi
bakımından Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Ihlamur Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Köşkleri, Yalova Atatürk Köşkü, Yaverlik ve av köşkünden oluşan külliyenin kül
tür, tarih ve turizm ekonomisi bakımından en iyi en güzel 'biçimde hizmet sağlayacak şekilde korunması,
değerlendirilmesi ve yaşatılması içsin alman tedbirleri incelemek üzere içtüzüğümüzün 153 ve müteakip mad
delerinin Komisyonumuza verdiği yetkiye dayanılarak mahallinde yapılan denetim ve gözetim sonunda;
1984 Malî yılı Bütçesinin Harcama ve Genel görünümü;
1984 Malî yılı hesaplarıyla 'ilgili olarak yapılan sondaj usulü incelemede muamelatın yönetmeliklere, har
camaların bütçeye göre yapıldığı çarşı pazarlığı ile yapılan harcamalarda titizlik gösterildiği tespit edildi.
Onay defterleri kontrol edildi. Bütçenin sarf şeklinin incelenmesinde ve yapılan denetimde personelle ilgili
özlük hakları bakımından Meclisle paralellik sağlandığı ıgörütaıüştür.
1984 Malî Yılı Bütçesi ile MÜH Saraylar için bütçeye konulmuş bulunan «41 427 000 TL. olup Maliye
ve Gümrük Bakanlığından personel giderleri harcama kalemlerine (katsayı ve tgösterge rakamlarında meyda
na gelen artış nedeniyle 165 000 000 TL. ödenek alınmış olup yıl sonunda ödenek tutarı 1 006 427 000 TL.
baliğ olmuştur. Bu miktarın 526 816 427 TL. sarfedilmiş olup 479 610 573 TL. tasarruf edilmiş gibi görün
mekte ise de bu bakiyenin 370 000 000 TL.'sı yılı içerisinde Millî Saraylar Personel Lojmanları ve Küçüksu
Kasrımn denize kayma durumu ile ilgili olarak D. S. İşlerine sâri avans olarak açılan miktar olup yılı için
de mahsup işlemi gerçekleşmediğinden 1985 yılına ödenek kaydı yapıfenak üzere aktarılmıştır. 109 610 573
TL. tasarruf sağlanmıştır.
Millî Saraylar Köşk ve Kasırlarda 1984 yılı eski yıllara nazaran daha yüklü bir program içerisine gir
diği görülmüştür. Genellikle tüm Saray ve Köşklerde bakım ve onarım devam etmektedir, özellikle Maslak
Köşkleri ve buna bağlı Büyük Bina, Kebap Köşkü, Limonlu Köşk, Paşalar Dairesi, Hamam ve seralarda bü
yük onarımlar devam etmektedir. Bu nedenle 1984 bütçesi 1983 yılı malî bütçesine göre farklı durumdadır.
1984 yılı programının yüklü olması nedeniyle çalışmaların zamana ve eleman ihtiyacının giderilmesi ile da
ha verimli hale geleceği gözetimlerimiz esnasında tespit edilmiştir.
T.B.M. Meclisi Başkanlığınca Millî Saraylar ünitelerinde uzman kadrolara ve lisan bilir kişilere ağırlık
verilmesini ve bu kadroların süratle doldurulmasında sayısız yararlar (görmekteyiz.
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Millî Saraylar Daire Başkanlığı çalışmaları ':
1984 yılı Mayıs ayında Millî Saraylar Daire 'Başkanlığı Yönetiminde değişiklikler olmuş, Saray Daire
Başkanı ve Yardımcısı değişmiştir. Yönetim değişikliği nedeniyle bazı ünitelerde iş verimi düşmüş gibi gö
rünmekte ise de bu durumun ileriki tarihlerde normale döneceğine inanmaktayız.
2919 sayılı T. B. M. Meclisi Genel Sekreterliği Teşkilat 'Kanunu gereğince Mecliste ve Millî Saraylarda
kadro değişiklikleri yapılmıştır. Bu değişiklikler arasında Millî Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanı da
değişmiştir. Yaptığımız incelemeye göre yeni mal saymanı ile eski mal saymanı arasında devir teslim işlemi
tamamen bitmemiş durumdadır. Bu durumun öncelikle halledilmesi gereklidir. Zira eşyaların korunması, ta
dadı, muhafazası tespit ve kontrolü zaman içerisinde problemler doğurabilir. Ayrıca T.B.M. Meclisi Başkan
lığına sunmuş olduğumuz 26.10.1984 tarihli ara raporumuzda da "beİinftügSmiz gibi Millî Saraylar Daire Baş
kanlığı İdarî binası odalarında saraya ait tarihî çok değerli eşyaların kullanıldığı tespit edilmiş ve sözkonusu eşyaların yerine iade edilmesi istenilmişti.
Tüm saraylarımızda görevli personelin saraylarla ilgili olarak bir eğitimden geçirilmeleri ayrıca teşrifat
memurluğu gi'bi görevlere atanacak kimselerin Turizm okulu mezunu ve lisan bil'ir kişilerden seçilmesinde
fayda görmekteyiz.
Millî Saraylar Daire Başkanlığı Mal Saymanlığı :
Tarihî eşya ve demirbaş defterleri mevcuttur. Ancak kayıtların ve defterlerin yeni gelişmeler izlenerek
Tekniğe uygun olaıak yapılması düşünülebilir. Denetim ve gözetimlerde zorluklarla karşılaşıldığı görülmekte
dir.
Dolmabahçe Sarayı bodrum katında muhafaza edilen eşyaların bir komisyon marifetiyle ıslahında fayda
görmekteyiz.
Tüketim ve inşaat ambarlarında kartoteks «istemi uygulandığı ve 1984 sonu itibariyle sayımlarının ve
nakillerinin yapıldıtğı görülmüştür.
Mal Saymanlığında önemli ölçüde personel eksikliği vardır.
Millî Saraylar, 8 ünite içinde toplanmış küçüklü, büyüklü 29 binadan oluşmaktadır. Söz konusu bina
larda 86 OOO'nin üzerinde tarihî ve demirbaş eşya bulunmaktadır.
Millî Sarayların varlığının en önemli unsurları olan tarihî ve saray eşyalarının denetime tabi tutulması,
sayılması, sicillerinin işlenmesi ve izlenmesi bakım ve onarımlarının yaptırılmasının sağlanması 86 000
eşyanın envanteririin yapılması Mal Saymanlığının aslî görevidir. Saray köşk ve kasırlarda yapılan bakım,
onarım, restorasyon ve diğer çalışmaların verimli bîr biçimde yürütülmesi için harcanan malzemelerin iz
lenmesi ve denetim, yönetim, destek görev yapan inşaat ve demirbaş ambarlarının yönetimli, turizm hizmetti ya
pan Millî Sarayların ünitelerinde satılan gezi biletlerinin ve benzeri kıymetli evrakların bastırılması yine bu
ünitenin görevleri arasındadır. Millî Saraylar personelinin Giyim - Kuşam Yönetmeliği gereğince istihkakları
nın zamanında verilmesi ve tespiti yine Mal Saymanlığı görevleri arasında 'bulunmaktadır. Millî SaraylardakÜ
halen kullanılan 36 adet konutun yönetimi ve inşaatı başlamak üzere olan 150 konutun idaresi de yine mal
saymanlığı üzerindedir.
Yukarıda belirtilen görevlerin gereğince daha sağlıklı yürütülmesi bakımından bu ünitenin personel bakımın
dan takviyesinde sayısız faydalar görmekteyiz.
DOLMABAHÇE SARAYI :
Millî Saraylar bünyesi içerisinde bulunanı Dolmabahçe Sarayı tarihimizin en değlerlii eserlerinden biri
dir. Kültür m'irasımız olan bu paha biçilmez sanat eseri ziyaretçilere açıktır.
Dolmabahçe Sarayı Hazine kapısı onarıma alınmış durumdadır. Uzun yıllardan beri kapalı tutulan bu bö
lümün onarıma alınması ve ayrıca bu kısımda muhafaza edilen porselen takımları tek tek elden geçirilerek
temizliklerinin yapılarak Dolmabahçe Sarayının alt kısmında hazırlanan raflara muntazam bir şekilde yerleş
tirilmesi komisyonumuz tarafından takdirle karşılanmıştır.
Dolmabahçe Sarayında muhafaza edilen tarihî amtika eşya ve malzemeler Kültürümüzün değerli bir simgesi
aynı zamanda bir hazinedir. Bu nedenle söz konusu eşyaların bakımında alınan tedbirler yetersizidir. Özellikle
gümüş oda ve taş odada muhafaza edilen eşyalar temiz tutulamatnakta ve dağınık biçimde muhafaza edil-
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mektedir. Altın, gümüş ve porselen takımlar karışık bir şekilde olması nedenliyle denetimleri, sayımları büyük
müşkülat doğurmaktadır.
Eşyaların durumlarına göre bir yerleştirmeye tabi tutulması yerinde olur. Gümüş ve altın eşyalar için
yardımcı defter tutulması faydalıdır.
Harem Dairesinin ziyarete açılması için yapılan çalışmalar koruma ve bakım hususunlda etkin tedbirlerin
alınması kaydı ile uygundur.
Hareket köşklerinde onarım devam etmektedir. Birinci hareket köşkü dış boya ve onarımı bitmiş tavan
işlemeleri devam etmektedir.
Dotaıabahçe Sarayı anabina binek kapısı girişinde meydana gelen çökme ile ilgili onarıma başlanılmış
ve gezi güzergâhı bu nedenle denliz tarafındaki koltuk kapıdan düzenlemiştir.
Harem bahçesindeki düzenleme bitmiş ve güzel bir görünüm kazanmıştır. Kuşluk bahçesindeki kuşluk bi
nası üe ilgili olarak yeni düzenlemeler yapıldığı ilgililer kapıdan düzenlenmiştir.
Yeni binanın onarımı henüz tamamlanmamış olup, biran önce ikmali hususunda gerekli tedbirler alınma
lıdır.
Resim ve Heykel Müzesi tarafından kullanılan Veliaht dairesi bahçe tanzim çalışmaları Millî Saraylar
Daire Başkanlığı tarafından yönetilmesi olumlu olur.
IBEYLBRBIEYÎ SARAYI:
1HM1-- 1865 yılları arasında yaptırılan bu muhteşem yazlık saray, anabina, san ıköşjk, mermer köşk ve ahır
köşklerinden meydana gelen tarihimizin değerli eserlerinden biri olan Beylerbeyi Sarayında yapılan denetim ve
gözetimlerimizde:
Set bahçeleri onarımı devam etmektedir. Bahçe drenajı yaprimıştif.
Bakımsız bir durumda bulunan ve ihmal edilen sarı köşkün öncelikle onarıma alınması gerekmektedir.
Mermer köşkün ve selamlık deniz köşklerinin tavanında yağmur sızıntılarının olduğu ve bu nedenle tavan
İşlemelerinde ve duvarda rutubet meydana getirdiği görülmüştür. Anabinada bulunan eşyaların temiz ve düzen
li tutulduğu denetim ve gözetimlerimizde tespit edilmiştir. Selamlık bahçesi onarımı bitmiştir.
Beylerbeyi Sarayının dış bahçe duvarlarının serpme boyasının aslına uygun olmadığı görülmüş ve böyle
bir uygulamanın yapılması sakıncalı bulunmuştur.
KÜÇÜKSUKASRI :
Denize kayma ile ilgili alarak gerekli tedbirlerin alındığı ve D .S. İşleri tarafından köşkün bahçesine yerleş
tirilen cihazlarla kayma durumunun gözlendiği tespit edilmiştir. Ayrıca kasrın önünden geçen yoldan ağır
tonajlı vasıtaların geçmesi nedeniyle kasırda sarsıntı meydana geldiği ve bu sarsıntıdan kasrın etkilendiği ilgili
ler tarafından söylenmiştir. Bu durumun önlenmesi için trafiğin başka yönden verilmesi veya kaldırılması için
gerekli girişimlerin yapılması uygun olur.
Kasrın çatısında onarım devam etmektedir. Bodrum katın onarımı bitmiştir. Kasrın içerisindeki eşyaların
temiz, düzenli tutulduğu komisyonumuzca takdirle karşılanmıştır. Ayrıca Göksu Deresi cephesindeki bahçe
parmaklık ve babalarının oturduğu zemin ve taş hatıllarda çökme nedeniyle onarıma alınmış ve tamamlan
mıştır. Kssrm bahçesi çevresindeki 4 adet kapıdan deniz cephesindeki ve Göksu DeresindekÜ döküm kapılar
onarılarak faal duruma getirilmiştir,
MASLAK KASRI :
1982 yılında Millî Saraylar Yönetimine geçen Maslak Kasrı, Mabeyn-i Hümayun, Kebap Köşkü, Limonlu
Köşk, Paşalar Dairesi, Hamam, Seralar ve Havuzlardan oluşmaktadır.
Maslak kasrında ahşap kaplamaların tamamı yeniden yapılmıştır. Bütün ünitelerin onarımı yeniden ele
alınmıştır.
.
Malbeyn-i Hümayun : Binanın dış cephesi onarımı, elektrik, kalorifer tesisatları, tavan işlemeleri tamamen
'bitmiş durumdadır. Yer parkelerinin hazırlandığı ifade edilmiştir,
Paşalar Dairesi : Türk hamamı olan kısımda hamam içerisindeki çalışmalar aslına uygun olarak devam et
mektedir. Elektrik tesisatları mutfak ve personel odalarındaki sıva bitmiştir. Binanın ön cephe sıvası ve doğ
ramaları tamamlanmıştır.
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Uimonlu Köşk : Aslına uygun olarak tamamen bitmiştir.
Bahçe düzenlenmesi ile ilgili çalışmalar Millî Saraylar Daire Başkanlığı tarafından yapılması gerekirken
hiçbir faaliyetin olmadığı tespit edilmiştir.
IHLAMUR KASRI :
Malbeyn-i Köşkü (Yıikarı Köşk) maiyet köşkü (Aşağı Köşk) Bahçeden ve havuzlardan ibaret olan Ihlamur
Kasrında, Yukarı Köşkte bakım, onarım dış cephesi aslına uygun olarak tamamen bitmiştir, Ziyarete açık
duruma gelmiştir. Maiyet Köşkünde zemin kat duvar yüzeylerindeki stok sıva onarımları devam etmektedir.
Bahçe çevre duvar onarımları tamamlanmıştır. Bahçe aydınlatma tesisatlarının boya ve onarımları devam
ediyor. Bahçe düzenlemesi ve havuzlam onarımlarının da ele alınması gerekmektedir.
YILDIZ ŞALE KÖŞKÜ :
Müstesna bir sanat eseri olan bu sarayımızda pencere, panjur, imalat montajlar, cephelerdeki ahşap ele
manlara yağlı 'boya ve akrilik boya ile ilgili onarımlar tamamlanmıştır.
Yıldız Şale Köşkü'nün duvarları dışındaki küçük kulübenin saraylara devri ile ilgili girişimlerde 'bulunul
ması ve söz konusu binanın bilet gişesi, kartpostal satış yeri olarak düzenlenmesi uygun olur..
AYVALIKAVAK KASRI :
Yapımı eski tarihe dayanan bu değerli kasrımızda bir çok sorunlar tespit edilmiştir. Biran önce müda
hale edilmesinde yarar vardır,
Bunları kısaca özetleyecek olursak^
Bina içerisinde rutubet vardır. Gecekondulara ait pis su kanallarının köşkten başka bir kanala veril
mesi gerektiği söyleniyor ise de bu mevzuun yeniden tetkikinde fayda vardır. Ayrıca su taşkını vardır. Em
niyet açısından duvarlar takviye edilmelidir.
Harabe halinde bulunan binanın Denizcilik Bankasından alınması için girişimlerde bulunulması ve restore
edilerek personelin kalalbileceği bir yer haline getirilmesi düşünülebilir. Ayrıca kasrın bahçelerine tecavüz
söz konusu olduğundan, tapu uygulaması yapılması gerektiğine inanıyoruz.

YALOVA (TERMAL) ATATÜRK KÖŞKLERİ:
Bakım ve onarımı aslına uygun olarak tamamlanmıştır. Ancak, yaverlik köşkü ve Genel Sekreterlik bi
nalarının çatılarında su sızıntıları olduğu denetimlerimizde tespit edilmiştir.
T.B.M. Meclisi personelinin dinlenme yeri olarak kullanılan Genel Sekreterlik binasının yanında bulunan
Küçük Havuzun bulunduğu yerlin üstünün kapatılarak TV. ve dinlenme salonu" haline getirilmesi uygun olur.
Atatürk köşklerinin emniyet açısından sınır tepM yapılarak, bu sahadan geçişe mani olunması ve müm
künse binalar arasındaki bahçe tanziminin, bugünkü kereste depolama yeri olmak durumundan çıkarılarak,
millî saraylar bünyesine alınmasında fayda olacağına inanıyoruz,:
SONUÇ OLARAK :
15 .- 17 Kasım 1984 tarihleri arasında, istanbul'da Yıldız Şale Köşkünde yapılan ve takriben 30 milyon
TL. mal olan «Millî Saraylar Sempiozyuımu»nun Saraylarımızın bakım, onarım, kullanım, teşhir ve muhafaza
bakımından gerektiği kadar faydalı olup olmadığı hususunda tam bir karara varamamış bulunmaktayız.
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ünitelerinde çalışan memur ve hizmetlilerin, sayı itibari ile az olması,
hizmet alanlarının çok geniş ve dağınık olması nedeniyle, görevin aksamaması bakımından, münhal bulu
nan bazı kadrolara, özellikle uzman ve lisan bilir kişilerin atanmasının yerinde olacağı görüşündeyiz.
Ancak, Millî Saraylar Yönetiminin, yeniden düzenlenmesi ile ilgili çalışmalarda, kadronun 700 kişi ola
rak düşünüldüğü söylenilmekltedir. İstihdam yaratmak en büyük problemimiz, ama, her istihdam bir kül
feti de beraberinde getirmektedir. Hele devamlılık arz ederse, İmkân nispetinde mevsimlik, geçici, mukaveleli
kimseleri istihdam etimek'te fayda olacağı kanaa/tündeyiz. Aksi halde bunun Meclisimize ve milletimize devam
lılık arz eden büyük bir malî külfet getireceği dikkatlerinize sunulur.
(Bu raporumuzda ve daha evvelce T.B.M. Meclisi Başkanlığının bilgilerine sunduğumuz 16.5.1984 —
26.10,1984 — 15.2.1985 tarihli ara raporlarımızda da izah ettiğimiz, bazı noksanlıklarla beraber, Saray,
köşk ve kasırlar için Millî Saraylar Daire Başkanlığınca yapılan çalışmalar, Komisyonumuzca olumlu karşılan
mıştır,
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— 5 ~Arz ve izalh ettiğimiz raporumuz; içtüzüğümüzün 153, 154, 155, 156 ncı maddeleri gereğince, Genel Ku
rulun bilgisine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur.
Komisyon Başkanı
Ahmet Yılmaz
Giresun IMEletvekili

Kıomlisyan İBaşkanvekü
Halil Orhan Ergüder
tsltaınlbul Millietvökili

ıSözoü
Fahri Şahin
Malatya Milletvekili

Kâtip
Engin Cansızoğlu
Zonguldak Mffletveküi

IDenetçi
İbrahim Turan
Güîmüşhana Maüâüvekiü

Üye
M. Memduh Gökçen
Bursa Milletvekili

Üye
Ruşan Işın
Sivas Milletvekili

Üye
A. Savaş Arpacıoğlu
Amasya MillöfcvetkiM

Üye
Hilmi Biçer
Sinop MliletvekÜi
(tmzada Bulunamadı)
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