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A) Gündem Dışı Konuşmalar
141
1. — Ankara Milletvekili Hüseyin Barlas
Doğu'nun, Ottawa'da yapılan 74 üncü Parlamentolararası Birlik Toplantısı hakkında gün
dem dışı konuşması.
141:143
2. — Konya Milletvekili Haydar Koyuncu'nun, Türk çiftçisinin acil ihtiyaçları hak
kında gündem dışı konuşması.
143:144
3. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni
Sağesen'in gardiyanların sorunları hakkında
gündem dışı konuşması.
144:145
IV — SEÇİMLER

145

1. — Komisyonlara üye seçimi.

145

V. — SORULAR VE CEVAPLAR

146,158

A) Sözlü Sorular ve Cevapları
146,158
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
Konya ili Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin Tarım
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru
önergesi (6/361)
146
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2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
Konya İlindeki telefon santral sistemine iliş
kin Ulaştırma Bakanından sözlü sorusu ve
Devlet Bakam Abdullah Tenekeci'nin cevabı
(6/363)

146
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3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in,
Konya ili Beyşehir İlçesindeki spor tesisleri
ne ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/365)

146

* A. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, işkence yaptıkları iddiası üe yargılanan
resmî görevlilere ilişkin sözlü sorusu ve Ada
let Ba'kanı M. Necat ELdem'in cevabı (6/367) 146:150
5. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın,
Türk Hava Yolları Genel Müdürlük binası
nın ihalesine ilişkin Ulaştırma Bakanından
sözlü soru önergesi (6/372)

150

6. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un,
TRT'nin «İnkılap Kanunları» na aykırı hare
ket ettiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ce
vabı (6/373)
150:154
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut.'
Arıkan'ın, Türkiye'de belediyelere yapılan
taşıt teslim ve satışlarına ilişkin sözlü sorusu
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ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı
I
İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/377)
154:156 I
8. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in,
I
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin
I
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanından söz
I
lü soru önergesi (6/380)
156
9. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'
I
in, orman köylülerinin kalkındırılmaları için
I
yapılan çalışmalara ilişkin Tarım, Orman ve
I
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi
(6/381)
156 I
10. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382)
157 I
11. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına
I
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/383)
157
12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
j
in, bir vatandaşı dövdükleri iddia edilen Ada
na - Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolunda gö
revli polislere ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/384)
158
13. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 1984 yılı yatırım programının Bitlis
Hindeki uygulamasına ilişkin Başbakandan
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/386)
158:159 I
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iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
19. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın,
Türkiye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/397)
20. — İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın,
Millî Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının
bazı tasarruflarına ilişkin Başbakandan sözlü
soru önergesi (6/398)
21. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın,
İran İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aley
himize etkilemeye çalıştığı iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399)
22. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın,
Hükümetimizin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyle ilgili girişimlerine ilişkin Dışişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/400)

163
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163
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23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud
Altunakar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında
siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/401)
163
24. • — Hatay Milletvekili Abdurrahman
Demirtaş'ın, Isdemir'in Irakla yapmış oldu
ğu demir satış bağlantısına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/402)
163
25. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud
Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatle14. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
I re ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü
Sökmenoğlu'nun, toprak verimliliğinin artırıl
soru önergesi (6/403)
163:164
masına ilişkin Tarım, Orman ve Köyişleri
26. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'
Bakanından sözlü soru önergesi (6/387)
159:160 in, Fisko - Birlik'in, yer fıstığı üreticilerine
15. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğolan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakalu'nun, kadınların kaymakam olabilmelerine
I nından sözlü soru önergesi (6/404)
164
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
27. — izmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın,
si (6/388)
160
İran İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine
16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağfaaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Dışlar'ın, yurt dışında çalışan Türk işçi çocukla
I işleri Balkamndian sözlü soru önergesi (6/405)
164
rının eğitim sorununa ilişkin sözlü sorusu ve
28. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in,
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakam Metin
Suudî Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatan
Emiroğlu'nun cevabı (6/389)
160:163
daşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başbakan
17. — Konya Miietvekil Salbri Irmalk'ın,
dan sözlü soru önergesi (6/406)
164
yabancı blir gazeteye verdiği iddia olunan de
I
29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud
mece ilişkin BaışibaJkandan sözlü soru önengesl (6/395)
.'
163 I Altunakar'ın, bazı müesseselere borçlu olduk
ları iddia edilen üniversitelere ilişkin Maliye
18. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor
ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından
J
balkanlarından sözlü soru önergesi (6/408)
164
Hatay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı
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30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat
Sökmenoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Ana
dolu'daki olaylara ilişkin İçişleri Bakanından
sözlü soru önergesi (6/409)
164
31. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçla
rına ilişlkin Barbakandan sözîü soru önerge
si (6/411)
164
32. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına
ilişkin Başbakandan sözlü .soru önergesi
(6/412)
164
33. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413)
164
34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Erzurum Demir Satış ve Dağı
tım Deposu eski Şefinin yeniden bu göreve
getiriliş nedenine ilişkin sözlü sorusu ve Dev
let Bakam Ahmet Karaevli'nin cevabı (6/414) 164:166
35. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim
Şahin'in, hampetrol ithalatına ilişkin Enerji
ve Talbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi (6/415)
166
36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut
Arıkan'ın, İstanbul Perşembe Pazarındaki bir
binanın Belediyece yıkılmasına ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/416)
37. — İzmir Milletvekili Aşkın Toktaş'ın,
görevinden ayrılan bir bakanın bakanlık loj
manında oturduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/418)
38. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'
in, Burdur - Gölhisar İlçesi Çavdır Kasaba

167

167
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lında bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiası
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/420)
39. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak'ın,
okul kitaplarında kullanılması yasaklanan
sözcüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/421)
40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'
in, yakınları aranan bazı vatandaşların yurt
dışına çıkışlarına tahdit konulduğu iddiasına
ilişkin İçişleri Bakamndan sözlü soru öner
gesi (6/422)
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B) Yazıh Sorular ve Cevapları
1. — Kahramanmaraş Milletvekili M. Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Türkoğlu
İlçesi Hacıbektaş Köyündeki Hazine arazile
rine ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı
cevabı (7/580)
167:169
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut
Arıkan'ın, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri ara
sında kiraya verilen tarihî ve bediî değere sa
hip taşınmaz mallara ilişkin sorusu ve Maliye
ve Gümrük Bakam Ahmet Kurtcebe Alpte
moçin'in yazılı cevabı (7/589)
169:170
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut
Arıkan'ın, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri ara
sında satılan Devlete .ait taşınmaz mallara
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı
(7/590)
170:171
VI ^ DİSİPLİN CEZALARI
1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman
Necati Kara'a'ya bir uyarı cezası verilmesi.
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I. — GEÇEN 1 TANAK ÖZETİ
TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı.
Ordu Milletvekili Şükrü Yürür, kamu iktisadî te
şebbüslerinin 1983 yılına ait hesap ve işlemlerinin so
na erdirilmesi sebebiyle komisyon çalışmaları;
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok, okuma-yazma
bilmeyenlerin daha, az suç işlediklerini savunan bir
kamu kuruluşunun yayınları;
Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'da, İpsala
ve çevresindeki çeltik üreticileriyle ilgili alınması ge
reken acil tedbirler;
Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar.
İtalya'ya gidecek olan Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz'in dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına, Dev
let Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi
Genel Kurulun bilgisine sunuldu.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanının, Çin
Halk Cumhuriyeti Ulusal Halk Kongresi Daimî Ko
mitesi Başkanının davetlisi olarak Çin Halk Cumhu
riyetine yapacağı resmî ziyarete katılacak milletve
killerine dair Başkanlık tezkeresi de Genel Kurulun
bilgisine sunuldu.
Komisyonların üye sayısı ile üyeliklerin siyasî par
ti gruplarına dağılımına dair Danışma Kurulu öne
risi kabul edildi.
içel Milletvekili Durmuş fikri Sağlar'in, Bakan
lıkta zorunlu nakil yapıldığı iddialarına ilişkin (6/331),
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, açığa alınan
ve tayin edilmeyen öğretmenlere ilişkin (6/368),
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın,
Ankara'daki bir kız öğrenci yurdunda bazı öğrenci
lerin uygunsuz davranışlara itildiği iddiasına ilişkin
(6/391) ve
Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, bazı mil
letvekillerinin Bakanlıkta görev aldığı iddiasına iliş
kin (6/417) sözlü sorularına, Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı Metin Emiroğlu;
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, orman köy
ve köylüsüne yansıtılan «fon» gelirlerine ilişkin
(6/374),
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'
nun, tarım kesimine yatırım yapan yabancı firma ve
sermayeye ilişkin (6/379),
İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Şanlıurfa
İlinin taşıma priminden istifade ettirilmemesinin ne
denine ilişkin (6/394) ve

Denizli Milletvekili Halli İbrahim Şahin'in, Top
rak Mahsulleri Ofisince 1985 yılında alınan mahsul
lere ve bedellerine ilişkin (6/407) sözlü sorularına da
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan
Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı
görüşlerini açıkladılar.
Adana, Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/367)
(6/384), (6/422),
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/373),
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın
(6/377), (6/416),
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382),
Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/383),
(6/386), (6/388),
Hatay Milletvekili ihsan Gürbüz'ün (6/396),
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın
(6/401), (6/403), (6/408),
Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantöğlu'nun
(6/414),
izmir Milletvekili Aşkın Toktaş'ın (6/418) ve
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/420)
sözlü soru önergesi, ilgili bakanlar Genel Kurulda
hazır bulunmadıklarından;
Konya Milletvekili Salim Erel'in (6/361), (6/363),
(6/365) sözlü soru önergeleri, soru sahibi Genel Ku
rulda hazır bulunmadığından bir defaya mahsus ol
mak üzere;
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/372), (6/397),
(6/398), (6/399), (6/400), (6/405) ve
Konya Milletvekili Sa'bri Irmak'ın (6/395), (6/421)
sözlü soru önergesi, soru sahipleri izinli bulunduk
larından;
istanbul Milletvekili Sabit Batuimlu'nun (6/411),
(6/412), (6/413) sözlü soru önergeleri soru sahibi ra
porlu olduğundan;
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/380),
izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/381),
Hatay Milletvekilli Mustafa Murat Sökmenoğlu'
nun (6/387), (6/409)
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/389),
Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın
(6/402) ve
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/415)
sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin aynı birleşim
de görüşülmüş başka soruları bulunduğundan;
Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in (6/406) sözlü
soru önergesi, soru sahibi ve ilgili bakan Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından;
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Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404) söz
lü soru önergesi de Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı H. Hükmi Doğan'ın kendi bakanlığını ilgilendirme
diğini belirtmesi üzerine;
Ertelendiler.

2 5 , S . 1985'.

0:1

25 Eylül 1985 Çarşamba günü saat 15.00U top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.15'te son verildi.
Başkan
Başkanvekili
Abdulhalim Araş

Uşak Milletvekili Yusuf Demirin (6/378) ve
Kâtip Üye
Kayseri
Muzaffer Yıldın ı

Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in (6/419) söz
lü soru önergeleri, soru sahiplerinin isteği üzerine ge
ri verildi.

Kâtip Üye
Adıyaman
Arif Ağaoğlu

BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.00
BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim Araş
KÂTİP ÜYELER : Muzaffer Yıldırım (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman)

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 8 inci Birleşimini açıyorum.
II. — YOKLAMA
©AŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama yapı
lacaktır.
•flAımasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu'na
kadar yoklama yapıldı)

BAŞKAN — Toplantı için yetersayımız vardır;
görüşmelere başlıyoruz.

m . — BAŞKANLIĞIN GEN EL KURULA SUNUŞLARI
A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR
i. t— Ankara ^MületvekÜi Hüseyin Barlas Doğu'
nun Ottawdda yapılan 74 üncü Parlamentolararası
Birlik Toplantısı hakkında gündem tfışı fconuşması.
iBAŞKiAN — Parlamenltolararası Birliğin 74 ün
cü Toplantısı hakkında Genel Kurulumuza bilgi arz
etmek üzere Sayın Barlas Doğu söz istemişlerdir;
kendilerine söz veriyorum.
'Buyurun Sayın Barlas Doğu.
HÜSEYİN BARLAS DOĞU (Ankara) — Sayın
'Başkanım, muhterem milletvekilleri; yüce Meclisimizi,
sizleri temsüen katıldığımız Kanada'nım başkentti OttawaMa yapılan 74 üncü Parlamento'lararası Birlik
Toplantısından dönmüş bulunuyoruz.
Bildiğiniz gibi, heyetimiz, Anavatan Partisinden
Sayın Akgün Allbayrak, Sayın Adnan Tutkun, Sayın
Fahrettin Kurt ve bendeniz; Halkça Partiden Sayın

Onural Şeref Bozkurıt, Sayın Hüseyin Aydemir, Sayın
Şevki Taştan; Milliyetçi Demokrasi Partisinden Sayın
Abdurrezak Ceylan ve Dışişleri Bakanlığı temsilci
miz Elçi Sayın Erdinç Karasapan beylerden oluş
maktaydı, Bu parlamenter heyetimizin başkam sıfatıy
la bana tevcih odan şeref ve yüce Meclisimizin* itimadı
sonucu son toplantmın neticelerini size arz etmek be
nim içlim zevkli bir görev olmuştur,
Sayın milletvekilleri, 1889Via kurulup, yaklaşık bir
asırdır faaüyet göslteren bir birliğin üyesi 100*ü aşkın.
ülkenin lOOOVteın fazla parlamenteri, yılda 2 defa
toplanarak, güncel, siyasî, sosyal ve ekonomik sorun
lar üzerinde görüşlerini bildiriyorlar ve daha önem
lisi, fikir alışverişinde bulunup, dost ve anlayış sağ
lıyorlar.
(Bu forum, Birleşmiş Milletler Teşkilatından daha
uzun zamandır faaliyet göstermektedir. Konferansta,
hükümetleri tarafından belirli politika içerisinde sı-
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nırianmış görüşler değil; faikat muhtelif ülkelerin milletlerince seçilmiş parlamenterleri arasında karşılıklı
anlayış, tanışma ve diyalog temini biçimimde, millî
davalarını yabana parlamenterler vasıtasıyla diğeı
ülke parlamentolarına aktarılması ve destek arınma
sı, âdeta diğer ülke meclis ve senatolarında lobiler
oluşturulması yönünde faaliyette bulunulur.
Muhterem milletvekilleri, uluslararası ilişkilerde,
antik, etkili unsurun senato ve meclis kararları olduğu
göz önüne alınırsa, bu konferansın ne denli önemli
olduğu ortaya çıkacaktır. Eğer, böyle bir fırsat iyi
değerlendirilirse, millî menfaatlerimize sağlayacağı ya
rar, tartışılmaz. Nitekim., gerçekçi görüşlü birçok ülke,
bu toplantılara çok hazırlıklı ve genellikle tecrübeli
parlamenterle katılmaktadır ve esasında Parlamentolararası Birlik gündem ve faaliyetleri, sözünü ettiğim
bu hazırlıklı ve ciddî parlamenterlerin çizdiği rota
l e tayin edilmektedir. Özellikle Türk parlamenter
grubumuz Togo ve Kanada'da yapılan son iki kon
feransta etkin olmuşlar ve seslerini duyurmuşlardır.
1983 seçimlerimden sonra yeniden üye olduğumuz
Parlamenıtolararası Birliğin, katıldığımız 4 üncü toplan
tısı, yani sözlerime başlarken zikrettiğim 74 üncü
Kanada toplantısı, zannediyorum ki, amacımıza en
fazla ulaştığımız toplantı olmuştur. Böylesi bir par
lamenter topluluğunda bahse konu yarar 3 şeıcilHe
sağlanabilirdi:
1. Genel Kurulda millî sorunlarımız yansıtılarak
ve ülke tanıtılarak,
2. Ülkelerin parlamenter grupları arasımda iyi
ilişikli kurularak,
3. Kulislerde diyalog ve yakın dostluklar tesis
edilerek.
Muhterem arkadaşlarım, Genel Kurul gündemin
de Türk grubunun tezleri şu şekilde sunulmuştur:
Sırasıyla, Sayın Şevki Taştan, 1985 Dünya Gençlik
Yılına .ilişkin; Sayın Abdurrezak Ceylan, gençliğe
musallat olan uyuşturucu madde iptila&ı ve terörizme
alet edilme illetime ilişkin; Sayın Fahrettin Kurt, müs
temlekecilik ve özellikle modern ekonomik ve tekno
lojik sömürüye ilişkin; Sayın Adnan Tutkun, ^Üçüncü
Dünya ekonomik sorunları ve dış borçlar yüküne iliş
kin görüşlerimizi Genel Kurula sunmuşlardır.
«Siyasî Konular» başlığı altında, Bulgaristan'da
ezilen Türk Müslüman azınlığın maruz kaldığı sıkın
tıları ve her türlü uluslararası forada Bulgarlarla bu
ve benzeri sorunlarımızın çözümü için her seviyede
diyalog aradığımızı ve Bulgarların vurdumduymazlı
ğını ben dile getirdim ve dünyaya ilan ettim.
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Muhlterem milletvekilleri, böyle bir konferansta
5 Türfc milletvekili Genel Kurula ilk kez hitap etti.
Bu forada, İngilizce, Fransızca, İspanyolca, Arapça,
Rusça, konferans dili olarak kabul edilmiştir. Burada
zikretmek isterim ki, tüm Türk grubu, Elçi Sayın
Karasapan'ın büyük gayretleriyle, simültane tercüme
leri yapılarak, tezlerini Türkçe sunmuşlardır, tabiî ki,
ikili ilişkiler, grup toplantıları, usul hakkımda yapIbığımız itirazlar, müstesna. Daha önce de değindiğim
gibi, sadece beyanlarla bir neticeye gidilemezdi. 2 nci
ve 3 üncü yöntemler, yani parlamenıtolararası üşki
ve kulis faaliyetlerimiz neticesi, aşağıda somut sonuç
lara gidiebilm'iştir.
Parlamentolararası Birliğin en faal komisyonların
dan birisi, eski parlamenterlerin haklarının korunma
sına ilişkin komisyondur. Bu sene başımda, mart ayın
da Lome'ye gittiğimizde, DİSK, Barış Derneği ve
MHP davaları nedeni ile tutuklu veya sadece davalı
20'ye yakın eski parlamenterimizin hakları konusunda
bizim için olumsuz bir karar sureti hazırlandığım öğ
renmiştik.
Muhterem milletvekilleri, Türkiye'de adalet ba
ğımsızdır. Ülkemizde kimseden saklayacak bir şeyi
miz yoktur. Bu inançla, Parlamentolararası Birlik
Teşkilatı ile derhal temasa geçtik ve heyetlerini Tür
kiye'ye göndermeleri hususunda davette bulunmakta
çekinmedik. Böylece, gerçek dışı bir karar suretini
önlermiş olduk.
Söz konusu heyet, 19 ilâ 23 Ağustos günleri ülkemlizi ziyaret etti. Heyette, bir Meksikalı senatör, bir
Finlandiyalı milletvekili, müşavir olarak Paris Baro
Başkanı ve sekreteryadan da bir görevli bulunmakta
âdi. Bu heyet, Ankara'da ve İstanbul'da, başta Mec
lis Başkanvekiimiz Sayın Abdullhalim Araş, Dışişleri
Bakanımız Sayın Vahit Halefoğlu, Adalet Bakanımız
Sayın Necat Bidem beyler ve Cumhuriyet Başsavcısı,
Ankara ve İstanbul savcıları, sıkıyönetim mahkemele
ri hâkim ve savcıları ve nihayet davalı eski parlamen
terlerimiz ve avukatları ile serbestçe görüştü ve ra
porunu verdi,
Muhterem milletvekilleri, heyetin Türkiyefyi ziya
reti sırasında, artık Türkiye'de tutukluluğu devam eden
eski milletvekili kalmamıştı.
Kanada'da bu rapora istinaden çıkan karar sureti,
Türkiye Cumhuriyetinin iftihar edeceği nitelikte, objek
tif ve hatta heyete TürkiyeMe açılan kapılar ve sağ
lanan kolaylıkları metheder bir üslupla kaleme alın
mıştır. Bu karar surötinin konferansa sunuluşu vesi
lesiyle yaptığım konuşmamdai Türkiye'nin 1970'ler
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sonrasındaki badirelerden çıkışını ve Türk demokrasi
sinin ve adaletimin işlerliği ve bağımsızlığını dile geItirdim ve alkışlandık. Parlamentolararası Birlik Baş
kanı, Genel Sekreteri ve ilgili komisyon başkanı kür
süden ve bizzat yanımıza gelerek bizi kutladılar.
Muhterem milletvekilleri, ikindi olarak yine, Lo
me'de, Bulgaristan'daki Türk Müslüman azınlığım
durumunu konferansa benimsetmek için, Müslüman
üllkıe parlamenterleriyle bir grup toplantısı tertiplemiş
idik. Parlamentolararası Birlikte bulunan 19 Müslü
man üyeden 15'i bu toplantıya kaltıldı. İşin ilginç tara
fı, bu konferans çerçevesinde İslam ülkelerinin ilk
kez bir grup oluşturmaları, bunun da Türk parla
menterlerinin öncülüğü ile başlatılmış olmasıdır.
Bu toplantıda da özellikle Kuveyt, Cibuti, Musir,
Tunus, Senegal, Ürdün, Cezayir ve Fas parlamenter
lerinin bizi desteklemelerine yol açıldı; hatta bunun
üzerine Kuveyt Parlamentosu, geçtiğimiz nisan ayın
da Bulgaristan'a bir mesaj göndererek, malumunuz
olduğu üzere, Türk ve Müslüman azınlığa yapılan
eziyet ve baskıyı da kınamıştır.
İBulgaritsan sorunu ile başla'ütığumız bu işbirliği
Oötav/a'da da sürdü. Bir öğle yemeği tertipleyerek,
<bir kısım Müslüman grup başkanı, bu arada İslam
Konferansi Ülkeleri Devre Başkanı bulunan Fas'ın
Ikonferanısa katılan önceki başbakan ve halen Meclis
Başkanları Ekselans Osman ile de birilikte bulunduk.
Bu yemekte, birliğe üye İslam ülkeleri grubunun insiyatifini devam ettirerek, 1986 Bahar Konfera&ından
önce İstanbul'da bir İslam dayanışma hazırlık toplan
tısı yapılabilmesi için grubumuzun öncülüğü temenni
edidi. Burada derhal belirtmek isterim ki, toplantının
amacı, İslam camiası içinde mevcut anlaşmazlıklara
çözüm aramak olmayıp, İslam dünyasının mevcut
müşterek menfaatlerinde dayanışma sağlanmasıdır.
Sayın milletvekilleri, uluslararası ilişkilerden biline
ceği gibi, bazı gruplar, mesela Batı grubu, İskandinav
grubu, Demirperde Ülkeleri grubu, Bağlantısız Ülkeler
grubu gibi gruplaşmalar, Parlamentolararası Birlik
içinde de aynen mevcuttur.
«10+» (ten plus) tabir olunan
Parlamento
lararası Batı Grubuna üyeliğimiz konusunu da
ele aldık. Özellikle, Ottawa'da tertiplediğimiz Batı
Grubu liderleri ile yenilen öğle yemeklerinde, Kon
ferans Başkanı Kanadalı Milletvekili Beno Frisen,
Konsey Geçici Başkanı Sir John Page, bu dönemde
yeni Konsey Başkanlığına grubumuzun da yakın des
teği ile seçilmiş bulunan Federal Almanya Grup Baş
kanı Hans Sterolken, Hollanda Grup Başkam ve Eski
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Vandom, Yeni Zelanda Grup Başkanı Dıllon ve
Amerika Birleşik Devletleri Grup Başkanı Senatör
Stenffiord ile görüşmelerimizden sonra, bu zatiarm
bizi desteklemekten öteye gliderek, adeta Ten Plus
Grubunda sözcülüğümüzü yaptıklarım saptamış bu
lunuyoruz; böylece, yeniden Ten Plus Grubuna da
vetimiz kararlaştırılmıştır.
Sayın milletvekilleri, dördüncü olarak, yine bu
kabil öğle yemek davetlerimizde, İskandinav ülkeleri
tgrup başkanları, Latin Amerika grup başkanları, sekreterya yetkilileri ile, ülkemizde demokrasinin kökleş
mesi, ekonomik gelişim, Kıbrıs, Bulgaristan'daki Türk
azınlıkları konularında ayrıntılı bilgiler aktarma fırsa
tını bulduk. Burada altını çizerek belirtmek isterim.
ki, özellikle İskandinav ülkelerinin demokrasi havari
leri milletvekilleri, ülkemiz hakkında fevkalade az
biıligi sahibidirler. Yemek sonrası yanımda bulunan
Frau Hansen bana, Türkiye hakkındaki bilgilerinin
bu konuşmadan, bu birleşimden sonra 180 derece de
ğiştiğini ifade etmiştür. Bu konuya, konferansa katı
lan diğer 8 arkadaşım da aynı şekilde refleksler alarak
iştirak etmektedirler.
Muhterem mi'Uetvekilleri, Türk grubunun tam bir
ıbirlik içerisinde olmalarını ve Dışişleri Bakanlığımızın
ve müşavirinin gayretli çalışmalarını burada teşekkür
le dile getirmek istiyor ve beni dinlediğiniz için hepi
nize saygılarımı arz ediyorum. (Alkışlar)
BA$(KAN — Teşekkür ederim Sayın Doğu.
2.ı ı— \Konya Milletvekili Haydar Koyuneu'nun,
Türk çiftçisinin acil ihtiyaçları hakkında gündem dışı
konuşması.,
BAŞKAN — Konya Milletvekili Sayıın Haydar
Koyuncu, Türk çiftçisinin acil ihtiyaçları hakkında
soz istemektedir; kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Koyuncu.
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Başkan,
yüce Meclisin muhterem üyeleri; nüfusumuzun yüzde
Sofini teşkıil eden çiftçi ve köylü vatandaşlarımız bu
yıi çok perişan ve mağdur olmuşlardır; buna da sebep
olarak ilki önemli etken görmekteyim. Birinci etken,
mevsimin kurak geçmesi; ikinci etken ilse, kırsal ke
simdeki köylü ve çiftçimizin, bugünkü iktidarca, eli
nin tersiyle bir tarafa Mlerek, kaderi ile başbaşa bıra
kılması ve onların cezalandırıimasıdır. Bugün, taban
fiyat, girdiler, tohumsuzluk, gübre pahalılığı, tama
men, köylü ve çiftçimizin aleyhine olacak şekilde dü
zenlenmektedir. Hükümetten ricamız, basit ticarî zihni-
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yetini bir yana bırakarak, köylü, çiftçi ve üreticinin,
daha çoik üretebilmesi için onların yanında almasıdır.
Üreticisini kaybeden memleketler, açlığa sefalete, hu
zursuzluğa mahlkûm olurlar ve benliklerini yitirirler.
Muhterem milletvekilleri, gübre, dolara bağlandı.
Fiyatlar 2 senede yüzde 100 arttığı halde, mahsule
verilen taban fiyat artışı yüzde 70 civarında seyret
mektedir. Bu şekilde, köylü ve çiftçiden fedakârlık
beklenemez.
Gübreye değinmişken, gübrenin satışına da dokun
madan geçemeyiz. Köylü ve çiftçi gübre alırken, boy
nu, tüccara eğik kalmaktadır. Ziraî Donatım Kuru
mu kefil olarak tüccarı kalbul etmektedir. Allah rızası
için bu tutumuzundan vazgeçiniz'; köylü ve çiftçiye
şahsiyet tanıyın; Şirini, diğerine kefil edin; devletlin
başka müesseselerinde, bu uyıgulaıma vardır.
Yukarıda belirttiğim gibi, iklimin iyi olmaması ne
ticesi, Orta ve Doğu Anadolu^daki kuraklık nedeniyle
bu yılki buhranın, 1929 yılı buhranını hatırlatan
safhada olduğunu söylersem mübalağa etmiş olmam.
Muhterem milletvekilleri, ekim ayının gelişi, çiftçi
ve köylüyü daha büyük sıkıntıya düşürmüştür. Şu
hususu tekrar etmekte fayda görüyorum: Bu yıl köy
lünün elinde kaliteli veya kalitesiz tohumluğun yok
luğu bir gerçektik. Işıte burada, hükümetin, köylü ve
çiftçiye elini uzatması icap eder.
Kurumun, tohum ithal etmesini veya çiftliklerin
den temin ettiği tohumlukları, adil, faizsiz ve herke
sin alabileceği şekilde bir organizasyona girerek da
ğıtmak mecburiyetinde olduğunu hatırlatmayı bir gö
rev telakki ederim. Eğer tohumluklar köylüye ve çift
çiye zamanında yetaştiritaıezse, eskimin, yüzde 50
aşağıda olacağını şimdiden söylemek kehanet değildir.
Ayrıca, pancar ekicisinün durumu da, yukarıda
arz ettiğim tablodan daha farklı değildir: Avans ala
madığı gibi, söküm de yapamamakta veya sökümü,
borçlanarak, çok pahalıya temin etmektedir. Bu çift
çilerin de problemlerine eğilmek gerekir. Hükümetin,
alıcısı ve satıcısı tek olan pancar çiftçisinin yanında
olması gerekmektedir,
Sayın milletvekilleri, Ekonomik Kurul, neden, köy
lü ve çiftçinin aleyhine kararlar almaktadır? Alınan
bu kararlar daüma çiftçinin aleyhinde olmaktadır. Bu
düşünce tarzından çok çabuk dönülmesi lazımdır;
dönülmediği takdirde, üretici, üretici olmaktan çı
kacak, tüketici durumuna girecektir. Bu durumun,
rejimi tehlikeye sokacağından korkmaktayım.

25

4

fi

s

1985

O: 1

Sayın millıetvekillerıiı, seçim bölgelerinizden geldi
niz, köylü ve çiftçinin durumunu gördünüz; sessiz ve
suskundur. Bunun, hayra alamet olduğuna inanmak
zordur. Çiftçi ve köylüye hizmet, ibadetlerin en mak
bulüdür, Onun sorunlarına eğiindiğinde, memleket
ekonomisi kendiliğinden düzelir.
Sayın milletvekilleri, TRT'nin konumuz açısından
önemi inkâr edilemez. Bu kurum, çiftçinin eğitimi
bakımından son derece etkili ve faydalı imkânlara
sahiptir; bu eğiticilik görevi, aynı zamanda, bu kuru
mun temel vazifelerinden 'birisidir. Bu suretle, köylü
ve çiftçimiz gereği gibi aydınlatılmış olacaktır. Modern
üretim ve ziraatin yaygınlaştırılmasının ülkenin ve
milletin yararına olacağı muhakkaktır. Bu itibarla
TRT, çiftçilerimizin aydınlatılması, eğültilmesıi konusu
nu, aynı zamanda, dinî, ahlakî, millî örf ve âdetlerimizle meczetaek suretiyle milletimize hizmet et
melidir.
Sayın milletvekilleri, yukarıda bahsettiğim kara
tablo, gerçeklerin ta kendisidir. Rejimimiz ve gelece
ğimiz bakımından, bütün görevlilerin bu mevzua eğil^
meşini bekler, hepinizi saygı ile selamlarım. (MDP
ve HP sıralarından alkışlar)
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Koyuncu.
3. ^— Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in,,
gardiyanların sorunları Hakkında gündem dışı konuş
ması.
BAŞKAN — Ordu Milletvekilli Sayın Hüseyin
Avni Sağesen, gardiyanların sorunları hakkında gün
dem dışı söz istemişlerdir; kendilerine söz veriyorum.
Buyurun Sayın Sağesen. (HP sıralarından alkış
lar)
(HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) - Sayın Baş
kan, yüce milMn seçkin vekilleri; bugün sizlere, bü
yük vaatlerle oyları ellerinden alınarak, yok edilen
öntad'ireğin bordro mahkûmları bölümünden, kader
kurbanı mahkûmları eği«mek, korumak, kollamak ve
ileride onların topluma kazandmlmasında çok önemli
katkıları olan veya olması gerekli, sahipsiz, gariban
gardiyanların dertlerinden söz etmek istiyorum. Bu
tür konuşmaları, inatla, dinlemeyen hükümetin, zah
met edip dinlemesini ve Sayın Adalet Balkanının bu
haklı dertlere bir çare bulmasını diiyorum.
İnsanlar, tarih boyunca, çok önemli bir şey için
canlarını kitleler halinde vermekten çekinmemişlerdir;
o da, hürriyetleridir.
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Gardiyanları zindanların, para ile tutulmuş, hiç
bir halktan yararlanmayan ömür boyu mahkûmları,
para ile hürriyetleri elinden alınmış kadersiz kader
kurbanlan odarak nitelersek, bu nitelememizde bir
hata yapmış olamayız. Kalbilerin, kaçakçıların, hay
dutların, hırsızların, ırz düşmanlarının, soyguncula
rın, arsız ve uğursuzların arasımda, onların elinde,
hemen her zaman korumasız, rehin kalan bu insan
ların aldıkları ücrettiler, diğer bordro mahkûmlarından
hiç de farklı değildir. Ücretlerdeki sefalet farksızlığı
na elk olarak, bu insanlar, cumartesi, pazar, bayram
seyran dinlemeksizin, günde V2 saat büUfiü görev ba
şındadırlar..
BAŞKAN — Sayın Sağesen, bir dakikanızı rica
edeceğilmv
iSayın milletivekül'i arkadaşlarıım, özellikle günıdem
dışı konuşmalarda, sayın milietvekililerinin, balkan
arkadaşlarımızla' temas etmemesini rica ediyorum.
Biraz sonra sözlü sorular var, o zaman temas ede'blilirsiniz.
Sayın Sağesen buyurun, devam edin efendim.
CÜNEYT CANVER (Adana) - Geç kalmış bir
uyarı...
İBAŞKAN — Geç kalıp kalmadığımı, 2 senelik
ta'tbikat esnasında çok iyi anlamışsınızdır zannediyo
rum,
Sayın Sağesen, devam edin efendim*
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devalmla) — Di
ğer bir deyişle, günde 8 saat yerine 12 saat çalış
maktan ayrı olarak, yasaların resmî ta'tlil olarak
saydığı günlerde de hizmettedirler. Bu insanlarımız,
Anayasamızın 18 inci maddesinin amir hükmüne rağ
men, kendine özgü, zorla çalışltırıllmakfcadırlar. Yine,
Anayasamızın 50 inci maddesinde bahsedilen ücretli
ihafita ve bayram tatili haklarından yararlanamamak
tadırlar.
BtMl'i ve. yetkililer, belki birazdan çıkıp, «Efen
dim, bütün bu fazla çalışmalar karşılığında, biz, gar
diyanlara fazla mesai ödüyoruz» diyebileceklerdir.
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'Ben size, bunun karşılığı olarak verilen aylık ortalama
fazla mesai ücretinin 4 Ibin lira civarında olduğunu söy
leyeceğim. Bu parayla bunca fazla mesai, hangi vic
danın eseridir efendiler? Bildiğiniz gibi, «Giyim Yö
netmeliği hükümlerine göre, gardiyanlara da, palto,
ellbis'e, ayalkikabı verilmektedir» diye bir ibare kağıt
üzerinde görülmektedir. Balkınız...
BAŞKAN — Sayın Sağesen bunları göstererek
konuşmayı uzatmayalım,
HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Devamla) — Uzat
mıyorum efendim, topluyorum.
ıflHaitüp bir paltoyu göstererek) Balkınız, bu
palto, gardiyanlara verilen paltodur. (ANAP sırala
rından gürültüler) (Hatip bir çift ayakkabıyı göistererek) Bu da aıyalkkalbı efendim! Malbmuitpaşa'da bi
le görmedim... (ANAP sıralarından gürültüler)
Efendim, bu ayakkabılar kitle halinde gönderili
yor, hiçbirisine uymuyor. Bu palto bana uymaz; bu
nun gibi, bir yığın insana da uymuyor; dolayısıyla,
atıluyor, yazık oluyor.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) - Bunların nesli var, söyler muiniz?
İBAŞKAN — Sayın Sağesen, devam edin efen
dim.
MEHMET DELÎCEOÖLU (Adıyaman) — Bu
rası Mahmuıtpaşa değil, Meclis...
HÜSEYİN AVNI SAĞESEN (Devamla) — Bvet,
Mecliste, milletin derdini dile getiriyorum.
İBAŞKAN — Efendim, siz devam edin.
HÜSEYİN AVM SAĞESEN (Devamla) — Bun
ların, giyim eşyası olduğunu kanıtlamak içlin, her
halde zalbıt tutmak lazım Sayın Bakanım. Bunların
hiçlbiri, verilen insanların hiçbirisine uymaz, geldiği
ıgilbi gider. Ne olur 'bilemem; yani zayi olur.
S'ayın milletvekilleri, hem bu insanlarımıza ya
zıktır ve hem de bu milletin kesesinden değil, artık,
(kursaklarından, midelerinden söküp alman paraların
'böyle nereye, kimlere şuursuzca peşlkeş çekilmesidir.
Hepinize saygılar sunarım, teşekkür ederim Sa
yın Başkan. (HP sıralarından alkışlar)

IV. — SEÇİMLER
1. — Komisyonlara üye seçimi
İBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz.

Parit'i gruplarından adaylar henüz Başlkanlığımıza intikal etmemiş bulunduğundan, komlisyonlara üye
seçimini yapamıyoruz.
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V. — SORULAR TE CEVAPLAR
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI
1. >— [Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köy isleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/361)
BAŞKAN — Gündemlin «iSöziü Sorular» kısmı
na geçiyoruz;
>1 indi sırada, Konya Milletvekili Sayın Salim
Erel'in, Tarım Orman ve Klöyişileri Bakanından söz
lü soru önergesi var.
Sayın Ere!?,. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
»Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertdenmliştıir.
2. •— Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya
İlindeki telefon santral sistemine ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü sorusu ive Devlet Bakanı Abdul
lah Tenekeci'nin cevabı (6/363)
IBAŞKAN — 2 nci sırada Sayın Salim Ererin,
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi var.
Sayın Erol?.. Burada.
Cevap verecek sayın balkan?.. Burada.
lönerigeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millelt Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı tarafımdan
sözlü olarak yanıtlanması içlin gereğirii arz ederini.
Sal'iim Eırel
Konya Mİletvekfii
(Konya İlinde kaç ilçede şehirler ve milletlerarası
telefon .görüşmesi yapan telefon santralı ve kaç ilçe
sinde de manuel siisitemde telefon santralı bulunmak
tadır?1
İManuie! sistemle telefon görüşmesi yapan ilçele
rin de otomatik sisteme kavuşturulması için yapı
lan çalışmalar hanıgi aşamadadır ve manuel sisltemden diomatik sisteme geçecek olan ilçelerin adları
ve uygulaıma yıllarıyla ilgili durumu nedir?
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ
(Konya) — Sayın Başkan, değerli miieitvetoilieri;
Kionya Milletvekili Sayın Salim Erel'Ün, Konya İlin
deki telefon santralıları ile ilgili sözlü sorusunun
cevabını arz etmek için huzurlarınızdayım.
(Konya'nın 6 ilçesinde otomatik telefon vardır;
bunlar, Çumra, Ereğli, Karaman, Karapınar ve Sey
dişehir'dir. Yalnız Seydişehir dışarıdan otomatik ola-

rak aranalbilmeklte; falkalt içeriden otomatik olarak
dışarısı aranamaımalktadır. Bunun üzerindeki çalış
malar devam eömekltedir.
Ayrıca, 11 ilçede de manuel sanitralia çalışan
telefon tertibatı vardır. Bunlardan, 1985 yılı sonuna
kadar, Doğaınlhıisar, Ermenek, Sarayonü otomatiğe
kavuşacaktır: 1986 yılında Bozkır, Cihanlbeyli, Kulu,
Beyşehir Otomatik telefona kavuşacaktır; 1987 yılı
ısonuna kadar da, Kaldınlhanı, Yunalk, Ilığın ve Hadım
ilçeleri Otoımaidik telefona kavuşacaktır.
Arız ederim..
(BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Erel, görüş bildirmek istiyor musunuz?
SAflUtM EREL (Konya) — Teşekkür ederim efen
dim.
İBAŞjKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
3. >— Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli
Beyşehir İlçesindeki spor [tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından pözlü $oru önergesi
(6/365)
BAŞKAN — 3 üncü sırada, Konya Milletvekili
Sayın Salim Erel'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor
Balkanından sözlü soru önergesi var.
Soruyu, İçtüzüğün 97 nüi maddesi hükmüne gö
re erteliyoruz.
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, iş
kence yaptıkları iddiası ile yargılanan resmî görev
lilere ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Ne
cat Eldem'in cevabı (6/367)
BAŞKAN — 4 üncü sırada, Adana Milletvekili
Cüneyt Canver'in Sayın Adalet Bakanından sözlü so
ru önergesi var.
Sayın Canver?.. Buradalar.
Sayın bakan?.. Burada
Önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Ne
cat Eldem tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sını saygılarımla talep ederim.
Cüneyt Canver
Adana Milletvekili
1. Gerek sıkıyönetim ve gerekse sivil mahkeme
lerimizde «işkence yaptıkları iddiası» ile haklarında
kamu davası açılan resmî görevli sayısı nedir?
2. Bu davalar sonucu kaç kişinin «işkence yap
tığı saptanarak» mahkûmiyetine karar verilmiştir?
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3. Resmî görevliler hakkında işkence yaptıkları
iddiası ile askerî ve sivil savcılıklarca açılan kamu
davaları, Batılı ülkelere karşı öz çıkarlarımızı zedeli
yor mu?
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisimizin değerli
üyeleri; Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in
biraz evvel Başkanlık Divanınca bilgilerinize sunu
lan sözlü sorusuna cevap arz etmek için huzurları
nızda bulunuyorum.
Sayın Canver, sıkıyönetim ve sivil mahkemelerde
işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında kamu dava
sı açılan resmî görevlilerin adetleri, bunlardan kaçı
hakkında mahkûmiyet kararı verildiği hususları hak
kında bilgi vermemi istemekte ve ayrıca, açılan ka
mu davalarının, Batı ülkeleri nezdinde öz çıkarla
rımızı zedeleyip, zedelemediğini sormaktadır.
12 Eylül 1980 tarihinden günümüze kadar geçen
5 yıllık süre zarfında adlî yargı mercileri tarafından
2 120 olayla ilgili 4 623 sanık hakkında soruşturma
yapılmış; bunlardan 410 sanık hakkında takipsizlik;
2 052 sanık hakkında beraat; b39 sanık hakkında ise
mahkûmiyet kararı verilmiş olup; 1 722 sanık hak
kında açılan davalar devam etmektedir. Sıkıyönetim
adlî mercileri tarafından 515 sanık hakkında yapılan
tahkikat sonunda, 435 sanık hakkında beraat; 80 sa
nık hakkında da mahkûmiyet kararı verilmiştir.
İstisnasız olarak, bağımsız yargı mercileri tara
fından soruşturulmakta olan işkence iddialarına konu
teşkil eden sanık adedi ile, bunların yaklaşık yüzde
10'u hakkında verilen mahkûmiyet hükümlerinin öz
çıkarlarımızı ve itibarımızı zedelemek değil, tam ter
sine, bu tür iddiaların üzerine büyük bir titizlikle gi
dildiği intibaını Batı ülkeleri nezdinde yaratmış ola
cağı kanaatini taşıyorum.
Bilgilerinize saygı İle arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Canver.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan,
değerli üyeler; Sayın Adalet Bakanına açıklamaların
dan dolayı teşekkür ediyorum.
Üçüncü soruyu neden sormuştum?.. Üçüncü so
rum şu idi : Haklarında, işkence yaptıkları iddiasıyla
kamu davası açılan kişilerin varlığı, Batılı ülkelere
karşı öz çıkarımızı zedeliyor mu? Bu soruyu sormamdaki amaç ise, şu idi : Buradaki bir konuşmamda,
bir olayı örnekleyerek, işkence olduğunu söylediğim
de, Sayın Bakan daha sonra kürsüye gelip, «Sen,
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Türkiye'de işkence olduğunu söylemekle ve bunu tu
tanaklara geçirmekle, bizi Batılı ülkelere adeta jurnallıyorsun» gibi bir deyim kullanmıştı.
Şimdi, Sayın Bakan beni teyit ediyor ve tam ter
sine, «İşkence olaylarının üstüne gidilmesi bizim iti
barımızı artırır» diyor.
Ben buna yürekten katılıyorum. İşkencenin kö
künü kazımak isteyen her hükümete ve o hükümetin
her bakanına derin saygı duyuyorum. Yeter ki, bunu
yapmak arzusu ve amacı olsun.
Şöyle bir araştırma yaptım : Acaba, Türkiye'de
işkence olaylarını gündeme getirip de - ilk söyledi
ğine göre Sayın Bakanın - Türkiye'nin itibarını kı
ran, yalnız ben miyim? Baktım, Sayın Başbakan yi
ne, 15 Mayıs 1984'te, Financial Times'a, bir soru
üzerine şu cevabı vermiş : «Her işkence şikâyeti in
celenmiştir. Bugüne dek - Sayın Başbakan farklı ra
kamlar vermiş, tarihler değişik diye kabul ediyorum
veya iyi hazırlanamamış olabilir - böyle 682 şikâyet
var. Bunlardan 398'i asılsız bulundu; 146'sı incele
niyor ve 80'i mahkeme konusudur. 381 kişi, tutuklu
lara kötü davranmaktan ötürü, tutuklanmıştır.»
Böylelikle, Türkiye'de işkence olaylarının varlığı
nı; ama üzerine gidildiğini, devletin en yetkili ağız
larından, dışarı ülkelerin duyması da, demek ki, mümkünmüş. Şimdi ben Sayın Başbakana tabiî ki, «jur
nalci» demiyorum; görevini layıkıyla yaptığı kanaa
tindeyim.
Bakın, altında ne diyor, aynen okuyorum : «Cezaevlerimizde hiç işkence olmadığını söylemiyorum;
bu, mümkün değil. Çünkü, güvenlik elemanları, ken
dileri için yeni bir tutuklu olan ideolojik terörist tu
tukluya nasıl davranmaları gerektiğini bilecek biçim
de eğitilmemişlerdir.
Sayın Başbakan, Türkiye'de işkence olduğunu,
olmamasının mümkün olmayacağını; çünkü güvenlik
elemanlarının, kendileri için yeni bir tutuklu olan
ideolojik terörist tutukluya nasıl davranmaları ge
rektiğini bilmediklerini, böyle eğitilmediklerini söy
lüyor. Demek ki, Sayın Başbakan bir yandan, ideolo
jik terörist dahi olsa, tutukluya ayn bir biçimde davranılması gerektiğini de yabancı kamuoyuna açıklıyor.
Biz bunu söyleseydik. «Ne yani, orası lüks otel mi?»
denirdi. Hayır ideolojik suçluya dünyanın her uygar
ülkesinde farklı davranılır. Başbakan, yaptığı bu açık
lamada işte bu farklı davranamamanın ezikliğini duy
muş anlaşılan ve «... ne yazık ki, yeterince eğitilmediği için...» demiş.
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — O sizin yorumunuz.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Efendim, ben
okuyorum size : «Güvenlik elemanları, kendileri için
yeni bir tutuklu olan ideolojik terörist tutukluya na
sıl davranmaları gerektiğini bilecek biçimde eğitilme
mişlerdir.»
Bu bir temenni değil midir? Eğitilselerdi...
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Eğitim noksanlığının ifadesidir.
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — işkence ya
sası çıkıyor.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Biz işkence
yasası teklifini getirdik; halen komisyonda bekliyor
beyefendi; size onu ayrıca belirtirim.
Bu tartışmayı gündemden niçin atamadık? Biz iş
kenceden bahsettiğimizde, gönlüm o kadar arzu edi
yor ki, bir bakan çıkıp şurada, «tlan ediyorum bu
kürsüden; kim işkence gördüğünü iddia ediyorsa ba
na gelsin» demeli; yani, meydan okumalısınız.
Bir yerde de Sayın Başbakan diyor ki : «Türki
ye'de işkence yoktur; bazı, asabı bozulan kamu gö
revlilerinin kötü davranışları vardır.» Böylelikle, iş
kencecilere de âdeta bir haklılık, bir dayanak kazan
dırıyor.
Şimdi, Sayın Başbakanın Financial Times'a ciddi,
güzel ve bir eziklik içinde verilmiş demecine bakın;
bir de, bu, «Ne yapalım efendim, asabı bozulan bazı
kamu görevlileri tutuklulara kötü davranıyorlar» şek
lindeki gayri ciddî demecine bakın.
Tutarlı olmak ve hep aynı şeyleri yinelemek zo
rundayız. Sürekli demeliyiz ki, «Türkiye'de işkence
varsa, kim işkence gördüğünü iddia ediyorsa gelsin...
Ben, bu işkencenin bu ülkeden kökünü kazıyacağım.»
Yozgat'ın Çayıralan ilçesinde CHP eski ilçe Baş
kanı Şakir Keçeli ve arkadaşlarına neler yaptılar sa
nıyorsunuz; elektrik şokları uygulayarak tedavi mi
etmeye çalıştılar? Muğla'da yüzbaşı tarafından, ba
yan sanığın ırzına geçildi; şakadan mı ırzına geçildi
sanıyorsunuz? Adana Osmaniye'de, susturucusuz mo
tosikletle dolaşıyor diye Mustafa Kirkit'i karakolda
(babası da o karakolda bekçi) dövdüler; dayak so
nucu dalağı yırtıldı ve hastanede dalağı alındı. Şim
di, şaka mı bütün bunlar?!
Hepiniz biliyorsunuz, Türkiye'nin her vilayetin
de siyasî şubeler var; buyurun gidelim... Kimine gö
re, psikolojik baskı yöntemleri uygulanıyor! Biz bi
liyoruz neler yaptıklarını, duyuyoruz...
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işkence* yapılmayan insanların, «işkence var» di
ye uydurmacalarını kabul etmiyorum ben. Mutlaka
ve mutlaka birtakım olaylarla karşılaşıyorlar ve on
dan sonra bu şikâyetleri gündeme getiriyorlar; bir
çoğunda takipsizlik kararı veriliyor. Doğrudur; çün
kü öyle tip işkence uygulanıyor ki, ya sizi, makul bir
süre geçiyor, yaralar iyileştikten sonra savcının kar
şısına götürüyorlar veyahut da herhangi bir rapor
alacak bir doktar dahi bulamıyorsunuz; korkuyorlar
rapor vermeye. Niçin birbirimizden saklıyoruz? Bir
rapor geçti elime...
BAŞKAN — Sayın Canver toparlayınız efendim.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Toparlıyorum
efendim.
Bir rapor geçti elime...
İHSAN NURt TOPKAYA (Ordu) — Nasıl geç
miş senin eline?
BAŞKAN — Devam edin efendim, devam edin
ve toparlayın efendim.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Bu işin kö
künü kazıyana kadar bunları dile getireceğiz ve bir
gün kazıyacağız; inanıyorum, inanmak istiyorum;
çünkü, «insanlık suçu» kabul ediyorum. Suçlu dahi
olsa bir ferde kötü muamele yapamazsınız. Ben, ba
na, «sen» dediklerinde alınıyorum. Varsayalım ki,
herhangi bir suçtan dolayı karakola gittiğinde niçin
«ulan» diye hitap edilsin? Düşünün, bu bile bir iş
kencedir; bir beyefendisiniz; olabilir, bir trafik suçu
da işlemiş olabilirsiniz, bir karakola gittiğinizde, as
garî, bir insan ölçüsünde davranılmasını beklemek,
kötü niyet midir? Biz bunlardan vazgeçtik; dayak
atılmasın, diyoruz...
BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz doldu, to
parlayın.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Biz bunlardan
vazgeçtik;, elektrik şoku vermeyin, diyoruz; biz bun
lardan vazgeçtik; insanların edep yerlerine birtakım
şeyler sokmaya çalışmayın, diyoruz. (ANAP sırala
rından gürültüler) Sayın Budak, sizin başınızdan geç
miş olabilir, bilmiyorum.
BAŞKAN — Sayın Canver, süreniz dolmuştur.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sanıyorum,
onun acısını hâlâ içinizde taşıyorsunuz.
BAŞKAN — Sayın Canver, toparlayınız efendim.
CÜNEYT CANVER (Devamla) — Sayın Baş
kan, ya bu adamları eğiteceğiz ya da bu diyardan gi
deceğiz. Eğiteceğiz seni, eğiteceğiz; eğiteceğiz seni
Budak, eğiteceğiz; ilkelliği bırak. (HP sıralarından
alkışlar)
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MEHMET BUDAK (Kırşehir) — Seni de eğite
ceğiz.
BAŞKAN — Müsaade buyurun.
Sayın Canver, burada hiçbir milletvekili birbirini
eğitemez. Millet, temsilcilerini. buraya göndermiştir,
güvenmiştir.
Lütfen oturun efendim.
Buyurun efendim.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben eğitiyorum
Sayın Başkan, eğitiyorum. Bir daha bana sataşmaya
cesaret edemeyecek.
İHSAN NURÎ TOPKAYA (Ordu) — «Bu adam
lar» dediği kimdir? «Sayın milletvekilleri» demesi
lazım.
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen oturun efen
dim.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan,
bu ekip, harmandalı ekibi; böyle yapıyorlar. Amaç
ları nedir? Konuşmayalım mı?
BAŞKAN — Efendim, rencide edici şekilde be
yanda bulunmayınız. İçtüzük rencide edici sözler söy
lemeyi engelliyor.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Benim kürsüden
özgürce konuşmamı, sürekli engelliyorlar. Konuşma
yalım mı? Yetti artık...
BAŞKAN — Lütfen efendim...
CÜNEYT CANVER (Adana) — Bildiklerimi an
latmaya çalışıyorum, bakana teşekkür ediyorum, kö
künü kazırsanız memnuniyet duyacağım diyorum.
BAŞKAN — Lütfen efendim... Rencide edici söz
ler söylemek mevkiinde değilsiniz efendim; oraya hi
tap edemezsiniz efendim.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Onlar beni ren
cide ediyor; ben buna dokunmayacağım, öyle mi?
BAŞKAN — Sizin hitap yeriniz Başkanlıktır, mil
letvekili değildir.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Onları da İkaz
ediniz. Bu alabros takımını, bunları eğitin.
BAŞKAN — Şayet size bir sataşma vaki olursa,
onu susturmak bana ait. Tahrik etmeyin efendim,
lütfen.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Ben tahrik edi
liyorum, tahrik etmiyorum.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, söz istiyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana
Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, artık öğrendiği
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miz, anladığımız tutum ve üslubu içinde yaptığı ko
nuşmaya kısaca bir cevap arz etmek istiyorum.
Sözlü soru önergesi - müsaadenizle hatırlatayım1. Gerek sıkıyönetim ve gerekse sivil mahkemeleri
mizde işkence yaptıkları iddiasıyla haklarında kamu
davası açılan resmî görevli sayısı nedir?
2. Bu davalar sonucu kaç kişinin işkence yaptı
ğı saptanarak mahkûmiyetine karar verilmiştir?
3. Resmî görevliler hakkında işkence yaptıkları
iddiası ile askerî ve sivil savcılıklarca açılan kamu
davaları, Batılı ülkelere karşı öz çıkarlarımızı zedeli
yor mu?» şeklindedir.
Ben sorularına cevap arz ettim. Sorarım sayın
milletvekiline ve Yüce Heyetinize : Biz, «Türkiye'de
işkence var mıdır, yok mudur?» sorusunu mu tartış
tık, sual o muydu; yoksa, yapılan işlemler hakkında
arkadaşımız istatistikî bilgi mi istiyordu?
İşte tutumu... Arkadaşımız aldı bu mevzuu, işken
ce konusuna götürdü, bazı ithamlarda bulundu ve
sözlü soru müessesesini, bu kürsüden konuşma hak
kını suiistimal etmiş oldu. (ANAP sıralarından al
kışlar)
HALİL NÜZHET GORAL (Aydın) — öyle bir
şey yok.
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Eğer arkadaşım arzu ediyor ise, yazılı ve
ya sözlü soru önergesiyle ya da Meclis denetiminin
diğer yollarıyla bu konuyu Yüce Heyetin huzuruna
getirsin.
Şunu belirtmek istiyorum : Sayın Canver, Çayır
alan eski CHP İlçe Başkanı veya Muğla'da bir ha
nımla ilgili ya da başka bir yerde bir vatandaşımızla
ilgili olarak - kendi iddiasına göre - vuku bulmuş iş
kence olaylarını burada dile getirdi.
Sayın Canver, iddia ettiğiniz bu hususlar resmî
makamlara intikal etmiş midir? İntikal etmiş de, sa
nıklar hakkında herhangi bir işlem yapılmaktan ka
çınılmış mıdır? Siz bir hukukçusunuz; niçin, bağım
sız Türk hâkimini, Türk savcısını, çıkıp bu kürsüde,
itham altında bırakıyorsunuz? (ANAP sıralarından
alkışlar)
Arkadaşımız buraya gelip, «Filan kişi hakkında
şöyle bir başvuruda bulunulmuştur; bu örtbas edil
miştir, dava açılmamıştır, takipsizlik kararı verilmiş
tir; rapor verilmemiştir veya verilen rapor sahtedir»
der; anlarım; ama bu iddiaları ben kendisinden şimdi
duyuyorum. Gelip de bana, «Sayın Bakan, böyle böy
le işkence iddiaları var; haberiniz var mı, bunlarla
ilgilendiniz mi?» diye bir sual sordu mu, telefon açıp
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konuştu mu? Yok... Ama gelecek buraya, bazı kişi
lere selam gönderecek, demagoji yapacak. Olmaz
böyle şey... (ANAP sıralarından alkışlar)
Burada bulunmayan Sayın Başbakanımızın söz
lerini de tahrif ediyorlar. Sayın Başbakanımız, «Bu,
eğitim meselesidir» demiş; doğrudur. Bu gardiyan
lar, bu memurlar nereden geldi? Gökten inmediler;
hepsi bu memleketin çocukları. Gelin, bunları eğit
mek için ele ele verelim. Geçenlerde, bunların eğiti
mi ile ilgili kanun çıkardık; buna dayalı olarak, lise
açtık; bunları görsenize... Demek ki, hükümetin, dev
letin, bunları eğitmek, topluma kazandırmak ve arzu
ettiğimiz seviyede hizmet vermelerini sağlayacak ted
birleri almak gibi bir kararlılığı vardır. Bunları ne
den görmüyorsunuz?
Sayın Canver'den rica ediyorum, bu huylarını de
ğiştirsinler, sadece ve sadece, verdiği önergelere bağlı
kalarak bu kürsüden söz etsinler.
Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar)
ALÎ İHSAN ELGİN (içel) — Türkiye'de işken
ce var mıdır, yok mudur Sayın Bakan?
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Olup olmadığı mevzuunu buraya getirirsi
niz, o zaman konuşuruz.
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan,
sataşma nedeniyle söz istiyorum efendim.
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen yerinize geçin,
oradan söz isteyin.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet, buradan
söz işitiyorum; sataşma vardır, söz işitiyorum.
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz Sayın Başba
kana, «Eziklik içerisinde bulunuyorsunuz» .dediniz;
Sayın Balkan da, buna cevap venmelk ve Türkiye'de
terör ile işkencenin karşısında bulunduğunu belirt
mek içlin söz istediler. Bu itibarla, karşılıklı söz dü
ellosuna imkân Vermem efendim. Zatı âMniz, Sayın
Başbakana, «Eziklik içerisinde bulunuyorsunuz» de
diniz; ona cevap verdli Saiym Bakan.
CÜNEYT CANVER (Adana) — Beni itham et
tiler, Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, Sayın Başbakanın ezik
lik içeririnde bulunup bulunmadığına cevap verdii.
ALİ İHSAN ELGtlN (İçel) — Sayın Bakan,
«demagoji yapıyor» dedi
BAŞKAN — Efendim, ben sizinle görüşmüyo
rum, Sayın Canver ile görüşüyorum. Siz avukatlığı
nı yapıyorsanız bilmiyorum yani...
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ALI İHSAN ELGİN (İtçe!) - Neden bu tarafa
kmyotfsıunıuz devalmüı olarak?
CÜNEYT CANVER (Adana) — O halde bana
söz verin Sayın Başkan.
BAŞKAN — Efendim, zatı âliniz, Sayın Başba
kana, «Eziklik içerisinde bulunuyorsunuz» dediniz;
Sayın Balkan da buna cevap verdiler.
e . BARIŞ CAN (Sinop) — Tarafsız başkan
olarak siz kimin avukatlığını yapıyorsunuz şimdi?
CÜNEYT CANVER (Adama) — Sayın Bakan,
ben size Gaziantep Cezaevi için telefon açmadum mı,
ihatırlaimıyior musunuz? (ANAP sıralarından «Otur
yerine» sesleri)
5. ı— İzmir Milletvekili Rüştü ğardağ'ın, Türk
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
(6/372)
ıBAŞjKAN — İzmir MMetoveM'i Sayın Rüştü Şardağ'm 5 inci sırada bulunan sözlü soru önergelerinin
ıgörüşüllimesli, kendilerinin izindi bulummıaiları sebebiy
le entölenmişitir.
6. Y— Ordu Milletvekili fahriye Üçok'un, TRT
nin ı«Inkılâp kanunları» \na aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Ba
kanı \Kâzım Oksay'ın [cevabı İ6/373)
IBAŞKAN — Oıdu Mille'tlvekili Sayın Bahriye
Üçok'un Başbakandan sözlü som önergelerinin görü
şülmesine geçiyoruz.
ISayın Üçok?.. Buradalar.'
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar.
Sözlü soru önerjgesin'i okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Başbakan veya ilgili ba
kan tarafından sözlü olarak cezalandırılması içlin
gerekli işleme müsaadelerinizi yüksek takdirlerinize
'sayigılarımla arz ederini.
(Bahriye Üçok
Ördü
1. (Kur'an hıifzını bitiren gençlerin başlarına sa
rıklı fesler giydirilerek yapılan diploma törenlerinin
resimleri gazetelerde yayııılanlmaktadıır. 3.12.1934 ta
rih ve 2596 sayılı Kanun ve buna bağlı 3.2.1935 ta
rih ve 2/1958 sayılı Tüzük hükümlerine göre yalnız
ruhanîler «ımaihallî hükümelüerince alakadar olanlar
dan alınacak listeler mucibince ancak mabet ve âyin
lerde ruhanî kisve taşımaya mezun addolunacaklar»
ına göre, hiçbir dinsel görevleri olmayan bu genç
lere maibbt ve ayin dışında, kanun ve tüzüğe aykırı
olarak, sarıklı fes giydirilmesini uygun buluyor mu
sunuz?!
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2» IK'ılrrii mliUftuHerin de mütöt/iiük makamında baş
larına sarıklı fes Ve düblbe giydikleri, gene gazeteler
de çıkan resimlerde görüîmeklCetfir. 2596 sayılı Ka
nun «hangi din ve mezhebe mensup olurlarsa olgun
lar, ruhanîlerin, malbet ve ayinler- haricinde ruhanî
kisve taşıtmaları yasaktır» hükmünü koymuş olduğu
na göre, müftülerin devlet dairesinde hem bu Kanu
na, hem de memurların kıyafet yönetmeliğine aykırı
giyindikler1! kanısında değil mMriiz?
3. Her Perşemlbe akşamı televizyonda Kur'an ti
lavet eden ve çoğu İdez din görevlisi de olmayan ha
fızların gene başlarına fesli sarık giydikleri görülmekte'dir. Televizyon Stüdyosu malbet olmadığına gö
re, bu surece de, Anayasanın 174 üncü ma'dldesi ile
igüivence altına alınmış olan 1934 tarih ve 2596 sayılı
Devrim Kanununun aynı hükmüne aykırı hareket
ddlükriiş olmuyor mu?
4. Nihayet 22.4.1985 günü «{telam Mimarî Mira
sını Koruma Konferansı» nın açılışında başında sa
rıklı fes bulunan cülbbeli bir imam Marmara Btâp
Otelinde, Hükümet temsilcilerinin önünde Kur'an
okutmuş ve Marmara Etap Oteli ma/bet öknaldığına
göre, 2596 sayılı ruhanî kisvelerin giyilmesi ile ilgili
Devrim Kanununa açıkça aykırı hareket edilimiş ve
ibunu gösteren rejimler, hem de 23 Nisan 1985 tarih
li gazetelerde yayınlanmışltır. 3.111934 tarihli 2596
»ayılı, Anayasa güvencesi altlıktaki Devrim Kanunu
na aykırı hareketler önlenemiyorsa, Hükümet, Kanu
na karşı vatandaşlarda var olması gereken saygının
sarsılmaması içlin, 3.12.1934 tarih ve 2596 sayılı Ka
nunu ve buna bağlı 3.2İİ935 tarih ve 2/1958 sayılı
Tüzüğü değiştirmek veya yürüdükten kaldırmak için
(bir kanun tasarlısını yüce Meclîse sunmayı düşünme'klte midir?
AIBDÖRRAHMAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Yazıklar olsun böyle bir sözlü soruya... Çok
üzüldüm...
Soru sahibine teessüflerimi arz ediyorum.
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
• İM. TURAN BAYEZUrr (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, niçin müdahale etmiyorsunuz sayın milktövekilne?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
IDEVtJErr BAKANI KÂZIM OKİSAY (Bolu) —
Ordu Miiiettvekili Sayın Bahriye Üçok'un Sayın Baş
bakanımıza yöneldiği sözlü soru önergesine cevap
vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum :
Soru önengesinide..v
AİBDURRAHMAN BOZKIR (Konya) — Köy
kahvesinıdefci gilbi hareket ediyorsunuz.
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H; BARIŞ CAN (Sinop) — «Köy kahvesi» ta
birini kullanıyorsunuz. Böyle Başkan olursa, siz de
«köy kahvesi» dersliniz.
BAŞKAN — Sayın Bakan bir dakika...
Sayın Can, sizin bu hareketleriniz, söylediğiniz sö
zün delili olmuyor mu? Başkanı suçluyorsunuz?
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Niçin müdahale et
miyorsunuz?
BAŞKAN — Gerekirse müdalhale ederim efendih. Ben her köşeden söylenen sözü her an duyma
yabilirim; duyduğum anda müdahale ederim. Lülttfen
yerinize oturunuz.
H. BARIŞ CAN (Sinop) —< Sayın Başkan, bura
da bir soru önergesi var; burada teessüfler bildiri
liyor. Niçin müdahale ötariiyorsunuz? tinize gelmi
yor» değil mi?
(BAŞKAN — Elfertdim ben işetirsem bildiririm,
îşiitirsem bildiririm... Siz bu kürsüye çıkarsanız, işiitöliip işjitimediğini anlatrsınız. LÜKfen oturun efendim,
lüSOfen..,
IH. BARIŞ CAN (Sinop) — Burada bir soru öner
gesi var; burada teessüfler bildiriliyor? Niçin mü
dahale etaîyorsunuız?
BAŞKAN .—. Bfemdilm, lÜtifen oturun, efendim
lütfen... Siz müdafaacısı değişiniz efendim; oturun.
Ben vazifemi bilirim efendim.
H. BARIŞ CAN (Slinop) — Sayın Başkan, niçin
müdahale etömiyorsunuz, soru sahibi rencide olmu
yor mu?
BAŞKAN — Bu Meclîsi, dediğiniz havaya, bu
'sözlerinizle siz bürünklüdilyoıisunuz. Oturun efendim.
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Eferid'im, soru öner
gesi yasal süresinde verilmiş. Burada politik görüş
beîkttiliyor; işinize gelüyor, müdahale etaiyorsunuz.
Niçin?....
BAŞKAN — Sana esefle iade ederim, işime ge
lip gelmediğini. Evvela Başkanlığa saygını öğrenin.
(ANAP şuralarımdan alkışlar) Salbahtan beri, susun,
dediğimiz halde, cevap verme imkânını vermeden
gürül gürül konuşmanız dahi, Başkanlığa hürmetsiz
liğimizin delilidir.
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Biz Başkanlığa say
gıyı biliriz; bizim, Başkanlığa hürmetimiz var. Ora
sı kişilerle kaim değildir. Biraz önce avukatlık yap
tınız../
(BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, devam edin
efendllm.
IDEVUET BAKANİ KAZIM OKSAY (Devam
l a ) — Soru önergesinde sözü edildiği sekilide...
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DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Sayın Baş
kan, tarafsızlığıoızı mıulhafaza edin.
IBAŞKAN — Bir dakikanızı rica ediyorum Sa
yın Balkan.
Sayın Sağlar, bu sözlü sizden işitltiğkn için çok
üzülürüm, çok ütülürüm çok, çok üzülürüm...
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Başkanlı
ğa saygı duyuyoruz.
IBAŞKAN — Siz burada Kâtip Üye olarak bu
lunduğunuz zaman, her köşeden gelen sözü aynı an
da alabiliyor musunuz?
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (İçel) — Mümkün
olduğu kadar alabiliyorum Sayın Balkan.
IBAŞKAN — Ben de alabildiğim zaman vazi
femi yaparım.
(BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekili o kadar üsteledi ki...
IBAŞKAN — Efendim, cevabını vereceğim, geri
aldıracağım. Lütfen olurun, Balkan konuşsun. Söy
lemiş mi söylememiş mi kendisinden soracağım; za
bıtlara bakacağım.
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Nasıl yönetim tarzı
bu?
IBAŞKAN — Ben iş'itaedlim efendim. Sayın Bayezit söyledi, o anda dikkatimi celp etti.
M. TURAN BIAYEZrr (Kahramanmaraş) — Bu
nu duyuyorsunuz da, onu niye duymuyorsunuz? ku
lağınızda süzgeç mi var, Sayın Başkan?
'BAŞKAN — Efendilm, önden ikaz ettiniz. Baş
kanlık Divanını devamlı denette altında bulundur
duğunuz için, tabiatıyla, dikkafâm size kayıyor.
M. TURAN BAYEZlT (KaJhramanmaraş) — Bıralkm efendim Allah- aşkına, müzakereleri lütfen çı
ğırından çıkarmayın.
IBAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan, devam edin
efendim.
DEVLET BAKANI KÂZIM OKISAY (Devam
la) — Soru önergesinde sözü edildiği şekilde, Kur'an-ı
Kerimi hıfzeden öğrencilerin diploma törenlerinde
özel bir kıyafet giymeleri hususu yaygın bir uygula
ma değildir. Bu törenler camilerde ve genellikle na
mazdan önce veya sonra yapılmaktadır.
Kaldıki
Kur'an-ı Kerim okumak, 2596 sayılı Kanun ve bu
na bağlı tüzükte sözü edilen dinî işler kapsamında
ibadet sayılan bir uygulamadır^
Müftülerin, mabet ve dinî işler dışında, müftü
lük makamında dinî kisve giydikleri varit değildir.
Sorudan, Müslüman olmayan kimselerin Müslüman
lığı seçmeleri dolayısıyla yapılan ihtida törenlerinde
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dinî telkinat yapan din görevlisinin dinî kisve giy
mesinin kastedildiği zannedilmektedir^ Bu görev,
Diyanet İşleri Başkanlığı Mevzuatında yer alan di
nî bir vazifedir. Bu konuda sözü edilen kanun ve il
gili tüzüğe aykırılıktan söz edilemeyeceği mütalaa
edilmektedir.
Perşembe akşamları TRT Televizyonunda yayın
lanan «lînanç Dünyası» programındaki Kur'an-ı-Ke
rim tilaveti televizyon stüdyosunda değil, camilerde
yapılmatka, camide kayda alman çekimler, TRT Te
levizyonunda yayınlanmaktadır. Kaldı ki, Kur'an-ı
Kerimi okumak, yukarıda da belirttiğim gibi, bir
İbadet ve dinî bir görevdir. Televizyon stüdyosunda
da okunsa, okuyanların dinî kisve giymeleri, ilgili
mevzuata aykırı bulunmamaktadır.
22.4.1985 günü, İslam Mimarî Mirasını Koruma
Konferansının açılışında İslam ülkeleri temsilcileri
önünde Kur'an okuyan din görevlisinin dinî kisve
giymesinin, yukarıda da ifade edildiği gibi, 2596 sa
yılı Kanuna aykırı bulunmadığı
düşünülmektedir.
Zira Kur'an-ı Kerim okuma işi, yukarıda da belirtil
diği gibi, dinî bir görevdir.
Saygıyla arz ediyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Üçok.
H. IBARIŞ CAN (Sinop) - Çekinmeyin Balhriye
Hanım-ı
IBAŞKAN — Sayın Barış Can, (Bahriye Hanım
bu kürsüden nasıl konuşulacağını, nasıl hitap edile
ceğini gayet iyi bilir. (HP sıralarından gürültüler)
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Balkın, bunu nasıl
duyuyorsunuz Sayın Başkan.
BAŞKAN — Gayet iyi bilir (HP sıralarından
gürültüler) Gayet iyi bilir, gayet iyi bilir. Bu iti
barla...;
'MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) - Taraflı olduğu
nuzu nasıl gördük.
(BAŞKAN — Efendim?...
IMÜNÎR SEVİNÇ (Eskişehir) — Tarafsız debi
siniz Sayın Başkan, buradaki fısıltıyı duyuyorsunuz.
BAŞKAN — Ne .diyeceğim, ne diyeceğim Sayın
Barış Çan'a?..>: Sayın Barış Çan'a ne diyeceğim bu
hitabı karşısında? Kürsüye çıkan bir üyeye bu ikaz
da bulunan milletvekiline ne diyeceğim?...
H. BARIŞ CAN (Sinop) — Ne ikazda bulun
muşum? Kutluyorum. Size mi soracağım yani Sa
yın Başkan? Kendi arkadaşımla konuşturmuyorsunuz
yanii
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'BAŞKAN — Buyurun Saym Üçok.
BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; Sayın Bakana cevap vermek hu
susunda üzerine düşen vazifeyi yerine getirdiği için
teşekkür edeceğim; ama bu teşekkürüm, verdiği ce
vaplardan dolayı değil; çünkü verdiği cevaplar şim
diye kadar, 2 yıldan beri sorularıma. verdiği cevap
ların dışında bir üslubun görüntülü olmadı; her za
manki aynı kaçamaklı cevaplardan biri idi ve söy
lediği her husuıslta yanılgı içinde bulunuyor.
DEVLET BAKANI. KAZIM OKSAY (Bolu) —
Size göre öyle.
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Hayır, bana
göre değil; yasaya göre...
DEVLET BAKANI KAZIM OKİSAY (Bolu) —
Sizin yasanıza ıgöre...
BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen, Sayın Bakan,
lütfen efendim...
Devam edin efendim.
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Yasaya göre,
hiç kimse din kisvesini, kanunun emrettiği kişinin dı
şında ve yerde giyemez. Dışarıda, sokakta dini kisve
giymek, yalnız ve yalnız Diyanet İşleri başkanları
için mevcuttur, ona müsaade edilir; o da, ancak özel
izinle, Cumhurbaşkanının imzasını taşıyarak.
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) —
Ve de Müslüman olmayanlara...
BAŞKAN — Sayın Bakan, cevabım verdiniz.
Lütfen efendim*»
»BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bunun dışında,
mabetlerde sarık ve cüppe taşımaya müsaade edil
miştir, bir de kabristanda. Görevli olmayan kişiler,
asla sarık ve cüppe taşıyamazlar. Halbuki...
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) —
Papazlar da dahil, değil mi?
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Tabiî, papazlar
da dahil. Papazlar, bütün dinî kisveler...
BAŞKAN — Sayın Bakan, Saym Bakan, lüt
fen...
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Hahamlar, pa
pazlar; ama yalnız bir tek kişi, bu dinin yücesi olan
taşıyabilir.
ŞABAN KÜÇÜKOÖLU (Kastamonu) — Papaz
da, değil ımi?l
'BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Zaten, Îslamiyette din adamı olmadığı için, bir din kisvesi de
yokitur; din adamı olmayınca, kisvesi de olmaz; ama
bir gelenek olmuş, yalınız Diyanet İşleri Başkam bu
nu özel izinle, serbestice kullanabilir.
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Şimdi, biz ne (görüyoruz ortalıkta? 17 çocuk,
hafızlık kursundan diploma alınışlar, yani hafız ol
duklarını belgelemişler; 10 yaşında çocuklar, 12 ya
şında çocuklar.*
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Gurur
duyun Bahriye Hanım, gurur duyun.
BAHRÎYE ÜÇOK pevaıma) — Hafız
oldu,
güzel, tebrik ederim.
BAŞKAN — Lültfen efendim, lütfen lütfen.,.
H. BARIŞ CAN (Sinop) - Din, bir tek bunların,
yani din, yalnız bu kişiye ait!
(BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Sarık sarmak
mecburiyeti yoktur dinde. Hazreti Muhammed sarık
sarmamı^ır, agel ve kefiye kullanmıştır. İnsanlar,
sırası gelir sarık kullanır, sırası gelir Arap kıyafeti
olan agel, kefiye kullanır.
Bunun bir anlamı var Türkiye'de. Bu, doğrudan
doğruya, dinsel bir yönetime doğru kayışın, din ya
salarınım Türkiye'ye
getirilmesinin bir simgesidir;
küçücük çocuklardan başlıyorlar buna. (HP sıraların
dan alkışlar)
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Lütfen...
Maksatlı konuşuyorsunuz.
(BAŞKAN — Efendim, sayın milletvekili arka
daşlarım, sayın milletvekili kendi görüşünü bildi
riyor; bu görüşü hepimiz dinlemek ve paylaşamak
mevkiindeyiz; lütfen dinleyelim efendim. (ANAP sı
ralarından gürültüler) Efendim, siz dinlemek mevkiindesıiniz efendim, dinlemek meVkiindesiniz.
BAHRÎYE ÜÇOK <pevamla) — Perşembe ak
şamları... Benim TRTye bakan Devlet Bakanı Sa
yın Mesut Yılmaz 'Beyefendiye saygım vardır. Ta
biî, kendileri bu konuların içerisinde olan bir kişi
değildir ve işleri çok fazladır. Belki bu kadar ayrın
tılı konulara da girmeyebilir, farkına varmamış ola
bilirler. Burada ben hepinize duyuruyorum: Bir
gün gelecek, İran'a çevirmeye çalışacaklar Türkiye'yi'
Lütfen uyanalım, lütfen uyanalım... (ANAP sırala
rından gürültüler) TRTde Kur'an okunuyor, camide
değil. Sayın Bakan gerçeği söylemedi; söylediği şey
belki kendisi yanıltılmıştır.
BAŞKAN — Bir dakika efendim. Devam edin
efendim, devam edin ve arkadaşlarımdan çok rica
ediyorum...
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Saym millet
vekilleri, Kur'an okumak için sarık sarmaya gerek
yoktur, erkekler için baş örtmeye hiç gerek yoktur.
Küçücük çocukları sarıklarla donatıp, meydanlarda
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gezdirmek, boy boy fotoğraflarını gazetelerde yayınlamak, söz konusu devrim yasasına aykırı hareket
edildiğini göstermekten başka bir amaç taşıyamaz.
Her hafta, bu, Perşembe günleri, katiyen cami
de, değil, televizyonda... Çünkü, orada talebelerim
var benim; daha sayım hükümet iş başımda değil
iken 'kendilerine; yapmayınız, kamuna aykırı hare
ket ediyorsunuz dedim; fakat yine aynı şey de
vam etti: Sarık ve fes.
Bu kadar da değil; ayrıca, birçok yerlerde açı
lış törenleri yapılıyor, Kur'an okunuyor; güzel,
okunsun... Televizyon stüdyosu ma<bet olmadığına
göre, neden normal giysilerle değil de, sarıkla cüppey
le okunuyor veyahut açılış törenlerinde neden sarık
ve cüppe giyerek Kur'an okunuyor? Belki misafir
lerimiz böyle bir âdete alışkındırlar, âdettir onlarda;
belki Kur'an okunmasını arzu ediyorlar; biz de bel
ki birtakım politik durumlar dolayısıyla bunu uy
gulamak istiyoruz; ama neden kanunlara aykırı ha
reket ediyoruz? (ANAP sıralarından gürültüler)
MEHMET DOLÎCEOĞLU (Adıyaman) — Ne
anlatıyorsun sen hanımefendi?
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — 1934 tarihli, ba
zı kisvelerin giyilemeyeceğine dair, Anayasa güven
cesi altındaki yasa ile, «... ancak mabet ve ayinler
de ruhanî kisve taşımaya mezun addolunabilir» de
mektedir ve böyle olmalıdır. Hal böyle iken, Kur'an
kurşundaki küçücük çocuklar, efendim TRT'deki
yayınlar derken, şimdi de büyük ve lüks otellerde
açılış merasimlerinde sürekli olarak, sarıkla, cüppeli
imamlara rastlıyoruz.
BAŞKAN — Sayın Üçdk, görüyorum ki, ora
da okuyacağınız sayfalar hayli fazla...
BAHRÎYE
ÜÇOK (Devamla) — Hayır bitti
efendim, bitiyor efendim.
BAŞKAN — Vaktiniz de doldu, toparlayınız
efendim.

'
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz.
7. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm, Türkiye'de belediyelere yapılan taşıt teslim
ve satışlarına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakam
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in cevabı (6/377)
BAŞKAN — 7 nci sırada, Edime Milletvekili
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın, Devlet Bakanı ve
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Arıkan?... Buradalar*
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar.
önergeyi okutuyorum:

I
Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına
I
Aşağıdaki soruların Devlet Bakanı ve Başbakan
I Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından sözlü olaj
I rak cevaplandırılması için ıgereğine izninizi saygılaI rıimHa arz ederim.
I
Türkân T. Arıkan
I
Edirne
I
I
I
I
I
I
I
I

Sorular :
ıSoru 1. • DPT Teşvik ve uygulama Başkanlığınca 12,1.1984 tarihli lı8279 sayılı Resini Gazetede yayımlanan 84/(1 sayılı1 Tebliğin 66 ncı maddesinin (h)
fıkrası uyarınca Türkiye'deki belediyelere 12.1.1984 30.4.1985 tarihleri arasında toplu taşımacılık ama.ayla ihracat sayılan taşıt teslimi ve satışı yapan imalatçıllann adları nedir?

I

ıBu teslim ve satışlara dayanak olan ihale var mı
dır?
Varsa bu ihale nasıl yapılmıştır?
Soru 2. Yukarıda belirtilen tarihler arasında, bu
imalatçılaon her birinin belediyelere söz konusu teslim ve satışlarının TL. tutarı nedir?
ISoru 3. Yine aynı dönemde, 84/1 sayılı Tebîiğin 12 nci maddesi uyarınca, bu imalatçılara ihracat
sayılan 'bu teslim ve satışlar için uygulanan faiz farkı
iadelerinin TL. tutarı nedir?

I
I
I
I
I
I
(Devamla) — Bağlıyorum I
I

BAHRÎYE ÜÇOK
efendito.
Burada, Marmara Etap Oteli bîr mabet olmadı
ğına göre, 3.12.1934 tarihli devrim yasası apaçık bir
biçimde ve icra organları önünde ihlal edilmiştir.
Eğer hükümet bunu Önleyemiyorsa, yasalara karşı
saygıyı yerleştirmek için, bu kanunu
yürürlükten
kaldırmaya yönelik bir tasarıyı Meclise sevk et
mesi gerekmez mi diye soruyorum? Aiksi halde, ya
saya karşı olan direnmeye göz yummuş olacaktır,
Bilgilerinize sunar, saygılarımı tekrarlarım. (HP
sıralarından alkışlar)

O; 1

ISoru 4. IBu imalatçılara, ihracat sayılan sözü edi
len teslim ve satışlar için, ayrıca 84/1 sayıh tebliğin
14 üncü maddesi uyarınca gümrük muafiyetli döviz
tahsisi yapılmış mıdır? Yapılmışsa, döviz talhsils tu
tarı ve gümrük muafiyet tutarı, aynı dönem içinde,
TL, olarak nedir?
ıSoru 5. (Belediyelere yapılan taşıt teslim ve satış
ları yukarıdakilerin dışında başka bir esasa dayan
makta mıdır? Böyle ise, dayanak ve ayrıntısı nedir?
IBAŞKAN — Buyurun Sayım Bakan.
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DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI ÎSMET KAYA ERDEM (îzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; Edirne milletvekili Sayın
Türkân Arıkan'ın sözlü sorusuna cevap arz edece
ğim :
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı Teşvik ve
Uygulama Başkanlığınca 12 Ocak 1984, 30 Nisan
1985 tarihleri arasında, toplu taşımacılık amacıyla,
Türkiye'deki belediyelere ihracat sayılan taşıt teslimi
ve satışları yapan imalatçı firmalar şunliardır : OTOMARSAN, Otoibü's ve Motorlu Araçlar Sanayii Ano
nim Şirketi; MAN Kamyon ve Otobüs Sanayii Anoriim Şirketi, OTOKAR Otobüs Karoseri Sanayii
Anonim Şirketi ile BMC Sanayi ve Ticaret Anonim
Şirketidir.
2. Aynı dönemde, söz konusu satış ve teslimler
le ilgili olarak toplam 22 695 521 dolar gümrük muafiyetli döviz tahsisi yapılmış ve karşılığında 65 444 881
dolar ihracat taahhüdü alınmıştır. Yapılan tahsisler
ile karşılığında alınan 'ihracat taahhütleri, firmalar iti
bariyle, ısuraısı ile şöyledir :
OTOM ARSAN : 16 milyon döviz tahsisi, 33 mil
yon ihracat taahhüttü,
İMAN : 5 milyon 800 bin döviz tahsisi, 31 milyon
900 bin ihracat taahhütü,
OTOKAR : 169 bin dolar döviz tahsisi, 458 bin
dolar ihracat taahhütü,
BMC : 6 bin dolar döviz tahsisi, 83 768 dolar ih
racat taahhütü.
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miştir. Aynı firmanın Garanti Bankasından sağladığı
150 milyon Türk Liralık kredi için ise, söz konusu
bankanın 3 milyon liralık faiz farkı tahakkuk etmiş"if.

4. Yerli imalatçılara, ihracat sayılan, sözü edi''în teslim ve satışlar için gümrük muafiyeti! başkaca
'öviz tahsisi yapılmamış olup, tahsisler 84/1 sayılı
Tebliğin 66 ncı maddesinin (h) fıkrası uyarınca mü
saadeye bağlanmıştır; ancak, firmaların söz konusu
-•atış ve teslimleri dışında ihraç edecekleri mamullerin
bünyesinde kullanacakları ithal girdileri için de, 84/1
nyıh Tebliğin 14 üncü maddesi uyarınca, ayrıca 11
-nilyon dolarlık gümrük muafiyetli döviz tahsis mü
saadesi verilmiş ve karşılığında 24 544 000 liralık ih-acat taahhüdü alınmıştır. Tahsis miktarları, MAN
!
çm 53 bin dolar; OTOMARSAN için 11 milyon do'tr; OTOKAR için 94 bin dolar ve BMC için ise 80
bin dolardır.
Büyülkişehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkındaki
Kanun Hükmündeki Kararnamenin Değiştirilerek Ka
bulüne Dair 3030 sayılı Kanunun 8 inci maddesinde
i'se, belediyelere sağlanan imkânlar şu şekilde belirtil
miştir : «Toplu taşım araçlarıyla, bunların parçaları
nın büyükşehir belediyelerince sabit ve hareketli iş
makineleriyle, bunların parçalarının büyükşehir ve il
çe belediyelerince ithaline hiçbir gümrük, vergi, re
sim ve harç alınmaz. Yurt içinde imal edilip, büyük
şehir ve ilçe belediyelerince satın alınan bu gibi araç
ve gereçler için ihracat yapılmış sayılır.

:

3t Aynı tebliğin 12 nci maddesi ve Balkanlar Ku
rulunun 83/7507 sayılı kararı ile, bu karara ilişkin
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tebliğlerine gö
re, düşük faizli kredi kullandırılmaları koşuluyla, 1
Ocak 1985 tarihine kadar, münhasıran bankalara,
reeskonta müracaat etmedikleri sürece faiz farkı ia
desi ödenmekteydi. 1 Ocak 1985 tarihinden sonra ise,
84/8860 sayılı kararname gereğince, faiz farkı iadesi
uygulanmasına son verilerek, ihracatçılara, fiilen ger
çekleştirdikleri ihracata tekabül eden net döviz geliri
üzerinden destekleme primi ödenmektedir.
Söz konusu firmalardan sadece MAN Kamyon ve
Otobüs Sanayii Anonim Şirketine, almış olduğu, ihracaatı teşvik belgesine istinaden Pamukbank Türk
Anonim Şirketince kullandırılan 250 milyon Türk
Liralık ihracaat kredisinden dolayı, söz konusu ban
kaya 7 milyon liralık faiz farkı iadesi yapıtaııştM\
Ayrıca, aynı belgeye istinaden, Türkiye îş Bankasın
ca kullandırılan 295 milyon liralık krediden dolayı
(bankaya 6 milyon 488 bin liralık faiz faırkı iadesi öden

1615 sayılı Gümrük Kanununun değişik 140 inci
maddesinde belirtilen ve gümrüğe terk edilmiş sayılan
aşya, büyükşehir ve ilçe belediyelerine, aynı kanunun
141 inci maddesine tabi olmaksızın CÎF değerinin
yüzde 10 karşılığında saltılalbilir.»
Arz ederim.
BAŞKAN — Buyurun. Sayın Artkan,
TÜRKÂN TURGUT ARİKAN (Edirne) — Sa^
ym Başkan, değerli milletvekilleri; sorularımın bir kıs
mına Sayın Bakan cevap verdiler; ama bir kısmına
cevap alamadım. Oysa, Anayasamızın 98 inci maddesi,
milletvekillerine bir denetleme hakkı tanımıştır; bun
lardan biri, sözlü veya yazılı sorularla bilgi istemek
ten ibarettir. Hükümet, sorularımın bir kısmına ce
vap veriyor, bir kısmına cevap vermiyor; yani mil
letvekilinin denetleme hakkını kısıtlıyor. Uygulama
larda bazen öyle şeyler ortaya çıkıyor ki, kapalı bir
kutu intibaını veriyor. Bu soruları sormanın bir ne
deni, bu konularda bilgi alıp, üzerinde çalışmalar ya-
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pıp, gazetelere yansıyan huisuisllar konu'sunlda bilgi sa
hibi olmak. Üç beş kişi dışında, ne olup bittiğini kim-1
se bilemjlyor ve bize de bazen cevap verilmiyor.
Sayın milletvekilleri, bu uygulamalar hükümet prog
ramına da aksi birtakım sonuçları ortaya getiriyor.
Nitekim, hükümetin uygulamalarında şirket kurtar
maları önlenmiştir. Halbuki burada rakamlar üzerin
de çalıştığımız zaman, çok büyük miktarlarda, şirket
lere gizli yaırdım yapıldığını görüyoruz; zaten sorulan
sormamızın amacı da oldur. Bakınız nasıl : «Ne ka
dar, ihracat sayılan satış yapılmıştır?» diyorum,, ce
vap alamıyorum. 6 bine yakın, 1 yıl içinde, araç sa
tıldığını, otobüs satıldığını kabul etsek, 40 miyon li
radan, 240 milyar liralık satış yapılmış oluyor. Bun
da şirketin, yüzide 40 faiz tasarrufu sağladığını düşün
seniz, 98 milyar yapar. Üç dört firmanın dışında baş
ka firma bundan yararlanamıyor. Bu ne 'demektir?
Serbest piyasa ekonomisine ters, haJksız rekabet uygu
laması demektir, üç dört firma bundan yararlanabili
yor; döviz talhistt yapiıyor, yurt içinde satış yapıl
dığı için iihracaJt gibi işlem görüyor ve döviz tahsis
lerinde de gülmırük mıuafiyeitii uygulanıyor. 22 mil
yon dolarlık, 11 milyon dolarlık, 33 milyon dolarlık
döviz tahsisi yapılmıştır, 500 lira ile çarparsanız, yak
laşık olarak 18 milyar İraya yakın yapıyor. Bunun,
yüzide 50 gümrük muafiyeti olduğunu kabul etsek,
demek ki, 9 milyar lira, bir kalemde, 4 firmaya ve
rilmiş. Destekleme primlerinden de ayrıca bu firmalar yararlanmış, faiz (farkı iadesinden de uifak çapta
•da olsa yararlanmıştır.
Değerli milletvekilleri, eğer hükümet, sorularımıza, bilgi alıma babında doğru cevap verirse, biz de
hesaplarımızı ona göre yaparız. Haklı olduğu yerde,
hükümete, «Haklısınız, bunu yapmakta, uygulamakta
haksızsınız» deriz; ama milletten toplanan vergililerin
bir kuruşunun bile hesabını sormak, milletvekilli ola
rak, bana düşmektedir. Onun içtin, bu soruları sorarak,
cevaplarını da isterim; cevap verilmediği zaman da,
Anayasanın çiğnendiğini vurgularım.
Saygılar sunarım.
BAŞKAN — Teşekkür ederiz,
DEVLET BAIKIANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Başkan, mlüsaade eder misiniz?
ıBAŞKAN — Ne konuda Sayın Balkan?
DEVLET BAKANI VE BARBAKAN YARDIM
CISI fSMET KAYA ERDEM (tzmfr) — KeridM,
«cevap verilmedi» dediler*
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Bültiün suallerine cevap verdiğimi beHÜrtmek istiyo
rum. Bunun için bürokrasi 1,5 ay çalışmış ve bunun
maliyeti devlete çok yükseik olmuştur. Hangi sualle
rinin oevaplanmadığını da görmek istiyorum.
'BAŞKAN — Buyurun.
DEVLET BAKANI VE BAŞBAKAN YARDIM
CISI İSMET KAYA ERDEM (İzmir) — Sayın Tür
kân Arıkan, yazılı suali sormuştu; yazılı suali 1985
yılına aittir ve kendisine cevabı yazılı olarak da bil
dirilmiştir; peşlinden, 1984 yılını da katarak, ilave ola
rak bu suali yenilemiştir,
Genelde bir teşvik uygulaması vardır; bu sadece
firmalara mahsus değildir. Bütün mlleüvekiileri ola
rak, çok iyi bilirsiniz ki, İhracat sayılan bir işlem için,
yatırım için, gümrük muafiyeti veriliyorsa, bundan
Ahmet, Mehmet değil, yatırımı yapan bütün herkes is
tifade eder.
Şimdi, Türkiye'de belediyelerle alakalı, ne kadar
otobüs istimal: eden varsa, 1,5 sene içlinde hepsi girmistir,
Suallerin hepsinin cevabı -İhracat tarihleri dahilverilmlişfcin
Simidi, kürsüye çılkıp, «Efendim , hükümet bize
'İstenilen cevalbı vermiyor» demenin haksızlık olacağı
kanaatindeyim,
Teşekkür ederim.
(BAŞKAN — Soru cevaplanldınlmıştıın
8. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
BAŞKAN — 8 inci sıralda, Sayın Uşak Milletvekili
Yusuf Demir'in, Tarım Orman ve Köyişleri Balka
n'ından sözlü ısoru önergesi bulunmalktadır.
Sa'yın Yusuf Demir?.. Buradalar,
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertdenmiştir,
9. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, or
man köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/381)
iBAŞIKAN — 9 uncu sırada, İzmir Milletvekili Sa
yın Hüseyin Aydemıir'in, Tarım Orman ve Köyişleri
(Bakanından Sözlü soru önergesi bulunmalktadır.
Sayın Aydemir?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
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10. — Manisa Milletvekili Abdullah Çaktrefe'nin,
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382)
IBAŞIKAN — 10 uncu sıralda, Manisa Milletvekilli
Sayın Abdullah Çakırefe'niın, Başbakandan sözlü so
ru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Çakıreıe?.. Buradalar., •
Cevap verecek mym bakan?.. "Yak.
(Soru önergesi ertdienmiistıir.
/ / . — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383)
IBAŞKAN — 1! inci sumda, Bitlis Milletvekili Sa
yın Faik Taırımlcıoğlu^nun, Başbakandan sözlü soru
önergesi Ibulüntmaktadır.
Sayın Tarınıcııağlu?.. Buradalar.
Cevaıp verecek sayın bakan?.. Buradalar.
Önergeyi okuituyorum :
Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakaın Turgut özal
tarafından sözlü olarak cevaptadmlmaSMiın teminini
arz ederim.
Saygılarımla»
Faik Tanmcıoglu
IBMüs
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28 Mayıs 1985 günkü Milliyet Gazetesinde, «T&
ketidiyi Koruma Kanun Tasarısının rafa kaldırıldığı»
yolunda bir haber yer aldığı cihetle :
1< Söz konusu halberin doğruluk derecesi nedir?
% 9 ay önce hazırlandığı bJlinen tasarının, enflas
yon ve bayaıt palhah'hğından bunalmış tüketicileri ko
ruyacağı kabul ve öngördüğü ifade ddi'lmesine ve bu
yolda çafaşmakr yapıhnaaMia rağmen, konunun aciliyeti ve önemi karşısında, anılan tasarının kanunlaş
ması neden geciktirilmektedir? Tasarı bu haliyle ye
tersiz mildir?
13, Şayet haber doğru ise; yalan ve şişirilmiş reklamkrla, çok defa sağlığı bozucu, haltaflı ve kusurlu
üretilen mal ile, haksız ve bazen keyfî ar^taın fiyaltlıara
ıfcaırşı savunmasız ve aciz kalan tüketici kütlesini ko
rumak yolunda ne gibi tedbirler düşünülmektedir?
4, Enflasyonun aşağıya çekilmesi halinde, tüke
ticinin ancak o zaman korunacağı gerçeğinin yıllardır
bir türlü reaılize edilememesli ve enflasyonun müte
madiyen amtarak hayattı yaışanmaz hale getirmesi kar
şısında, tüketiciyi biraz olsun enflasyonun ağır bas
kısından korumak için, bazı ülkelerde olumlu örnek
leri görülen tüketici demeMeri'nin kurulması ve teş
vik edilmesi düşünülmekte midir?
29 . 5 . 1985
IBASKIAN — Bu soruya cevap verecek sayın ba
kan olmadığı hailde, soru önergesi yanlışlıkla okultul»
muştur; dolayısıyla soru ertelenmiştir.

VI. — DİSİPLİN CEZALARI
1. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati
Kara'dya bir uyarı cezası verilmesi.
IBASKAN — Efendini, daha önce Sayın Bahriye
Uçök'un sözlü sorusu rnlümasebetiıyie bir kikim aricadaışjlaıramız, Abdurralhman Necati Kara'a'nın bazı
sözler sarfettiğini beyan ettiler; bendeniz de zabıttan
getoirlim,
ZaJbıittöa, «Yazıklar olsun böyle .bık- sözlü soruya...
Çok üzüldüm... Soru sahibine teessüflerimi arz ede
rim» beyanlarında bulundukları görülmektedir.
Sayın Kaıra'a, soru sıalhıibine teesslüflerinizıi bildirir
beyanınızı geri almanızı, aksi takdirde İçtüzük hü
kümlerini taıtfbi'k edeceğimi ifade ederim,

AİBİDURRAMMIAN NECATI KARA'A (Kütah
ya) — Sayın Başkan, geri atoııyoram.
IBAISKAN — O hallide, zatı âlinize bir uyarı cezası
veriıyorum,
ABfDÖRRAHMlAN NECATİ KARA*A (Kütah
ya) — Teşekkür ederüm Sayın Başkan; şeref duy
dum,
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkam, Meclisin tek cezallı milletvekili bendim, 2
toıne yaptınız} olur mu?
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI (Devam)
12. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)
(BAŞKAN — 12 nci sırada, Sayın Cüneyt Canver'
in sözlü soru önergesi, İçtüzüğün 97 nci maddesine
göre ertelenmiştir.
13. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun,
1984 yılı yatırım programının Bitlis İlindeki uygula
masına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet
Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (6/386)
BAŞKAN — 13 üncü sırada, Bitlis Milletvekili
Sayın Faik Tarımcıoğlu'nun 1984 yılı yatanım progra
mının Bitlis İlindeki uygulamasına ilişkin Başbakan'
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır.
Sayın Tanmcıoğlu?.. Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki soruların Sayın Başbakan Turgut Özal
tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasının teminini
saygılarımla arz ederim.
5 , 6 . 1985
iFailk Tarımcıoğlu
• ıB'ilfilÜıs Milletvekili
2 Haziran 1985 Pazar günü TRT'nin 20.30 ha
berlerinde 1984 yılı programı uygulama oranının ge
nel olarak % 91 oranında gerçekleştiği, kalkınmada
öncelikli yörelerde ise, % 115'e kadar yükselen ya
tırım oranının Bitlik İlinde % 51 olduğu ifade edildi
ğine göre :
1. Söz konusu haberde yer alan 1984 yatırım
programının Bitlis İH için % 51 uygulama sağlan
masının ve en son sırada yer almasının sebepleri ne
lerdir? Hangi idarî, sosyal ve coğrafî şartlar bunu
engellemiştir?
2. Kalkınmada birinci derecede öncelikli yöre
lerden sayılan Bitlis t i için, bu kadar düşük ve cüz'i
'bir gerçekleşme oranı ile kalkınmadan bahsetmek siz
ce mümkün müdür? Mümkün değilse, ne tedbir dü
şünülmektedir?
3. Söz konusu bu düşük kalkınma hızı ve yaitırım
gerçekleşme oranı ile hükümet programı ve Beşinci
Beş Yıllık Planda öngörülen kalkınma hedeflerine
ulaşmayı nasıl sağlamayı düşünüyarsunfuz?

A i 1985 yatının programında lojman, genel ona>rım, cezaevi vesaire gibi günlük yatırım kalemlerinin
'dışında, kalkınması ve gelişmesi için yeterli potansiyele sahipken, Bitlis'in kalkınmasını sağlayacak önem
li bir yatırımın bulunmamasının sizce mantıklı bir
açıklaması var mıdır? Varsa, plan hedefleri ve hükü
met programındaki taalhlhütterle nasıl telif ve izaıh
edilmektedir?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Balkan.
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ
(Konya) — Sayın Başlkan, değerli milletvekilleri;
Bitlis Miılletovekili Sayın Fafik Tarımcıoğlu'nun sözlü
soru önergesinin cevabını arz edeceğim.
1. Geçmiş plan dönemlerimde, kalkınmada önce
likli yörelerde ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Ana
dolu Bölgelerinde görülen en önemli meselelerden
biri de, yatırımların fizikî gerçekleşme oranlarının
çok düşük olmasıdır. Bu nedenle alınan tedbirler,
Beşindi Beş Yıllık Plan döneminde olumlu sonuçlar
vermeye başlamış ve söz konusu bölgelerdeki ya
tırım gerçeklleşme oranları artmaya başlamıştır.
Devlet Planlama Teşkilatının Nisan 1985 tarihin
de yayımladığı, Aralık 1984'ten geçerli Kamu Yatı
rımları Raporunda, 1984 yılı yatırımlarında, ülke
bazında nakdî yüzde 91, fizikî gerçekleşme oranının
ise, yüzde 79 olduğu tespit ddilmliştİr.
Bu dönemde, 28 ilden meydana gelen, kalkınma
da öncelikli yörelerde ortalama nakdî gerçelklleşme
oranı, yüzde 107, fizikî gerçekleşme oranı ise, yüz
de 95 olmuştur; ancak revize kamu yatırımlarının
yaklaşık 850 milyar Türk Liralık bir bölümü, muh
telif illeri ilgilendirdiği için, il bazında dağılımı ya
pılamamaktadır. Bu nedenle, kalkınmada öncelikli
yörelerde gerçekleşme oranlarının söz konusu rakam
lardan fazla olabileceği de gözden kaçırılmamalıdır.
2, Bilindiği üzere, yatırım gerçekleşıme oranla
rı, yıldan yıla ve ilden ile, çeşiitli nedenlerile, inşaat
mevsiminin kısalığı, zamanın ve mütealhhitin bulun
mayışı, nitelikli eleman yokluğu, Sayıştay vizelerin
de meydana gelen gecikmeler gibi farklılıklar gös
termekte ve bunların giderilmesi için de, yıllık prog
ramlarda gerekli tedbirler alınmaktadır..
3J Kalkınmada öncelikli yörelere giren illerin
kalllkındırıılması için, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma
Planında ve yıllık programlarda önemli tedbirler
alınmış ve özel sektörün de bu yörelere yatırım
yapmasını sağlamak için çok önemli teşvik tedbir
leri getMlimişttir.
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Geri kalımış bölgelerin geliştirilmesi için gerekli
olan altyapı projelerine öncelikle ağırlık verilmiş
tir. Bu amaçla, 1984 Yılı Yatırım Programında Bit
lis Mine tahsis edilen yatırımların yüzde 52'si ulaş
tırma, eğitini, sağlılk ve konut giıbi sektörlere; yüz
de 37'si ise, hizmetlere ayrılmıştır.
4. 1985 Yılı Yatının Programında ise, Bitlis İli
ne tahmis edilen yatırım tutarı, 1984 yılına göre yak
laşık yüzde 106 oranında artırılmıştır; bu oran Tür
kiye'de yüzde 41'idir,
Iİ985 Yılı Yaltırım Programında, Bitlis Hine, alt
yapı yatırımları içeririmde, özellikle enerji sektörüne
'büyük ağırlık verilmiş, imalat sanayii yatırımları ise,
yüzde 124 oranında artırılmıştır,
iBunun dışında, yarım kalmış, yeterli kapasitede
çalışmayan tesislere önem verilmiş ve bu çerçevede
Toplu Konut ve Kamu Ortaklığı Kurulunun 8.4.4985
ıtarlı ve K- 8 sayılı kararı ile de Bitlis Gıda Mad
deleri Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketine 150 mil
yon Türk Lirası istetme kredisi tahsisine karar verilmiş'tir. Ayrıca, önümüzdeki yaltırım programına ha
zırlık olmak üzere, merkezde ve Bitlis İlinde gere
ken çalışmalar da yapılmaktadır.
Arz ederiım,
IBAŞKAN — Teşekkür ederim.
Sayın Tarımcıoğlu, söz istiyor musunuz?
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Evet efendim.
IBAŞKAN — Buyurun.
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan,
sayın milletvekilleri; Sayın Başlbakana arz ettiğim
sözlü soruya Sayın Devlet Balkanımız Tenekeci ce
vap verdiler. Sonuçta BMis'te yüzde lOO'ün üstünde
bir kalkınmanın olduğu ve her şeyin halledildiği yo
lunda bir cevap dinlediniz.Sorum şu idi : 1984 yılı yaltırım programı, Tür
kiye dahilimde devletin resmî televizyonundan duyu
rulan rakamlara göre, yüzde 91 oranında gerçekleş
tiği, kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 115,.Bitlis'
te yüzde 51 olduğu ifade edilmişti. Neden yüzde 51?
Buna cevap yok. Verilen cevapta ise, «müteahhit
yok, nitelikli eleman yok, Sayıştay vizesi yok» deni
liyor.Sayın milletvekilleri, aylardır, yıllardır bunu arz
ediyoruz, bu meseleyi bunun için buraya getirdim.
Eğer müteahhit yoksa, nitelikli eleman yoksa, Sayış
tay vizesi yoksa, para yoksa; bu işte bir yanlışlık
var demektir.
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Ağa
Ceylan var ya, onu göndersinler oraya.
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BAŞKAN — Sayın Naflbanıüoğlu, lütfen şahsi
yatla uğraşmayalım.
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — 1984 yılı
yatırım programında, Bitlis İlinde lojman, genel ona
rım ve -Allah'a şükür- büyük bir cezaevi program
dadır. Bunun dışında, kalkınmayı sağlayacaik hiçhir
yatırım kalemi yok. Ben, bunu dile getirmek iste
miştim. Verilen cevaibın ise, hiç ama hiç münase
beti yoktur sorumla.
Sayın müldbvekilleri, daha önce bu kürsüden dile
getirdiğim ve dolaylı olarak biraz evvel takdim et
tiğim sorumla da bağlantılı olarak bir belge tak
dim edeceğim, lütfen bunu can kulağıyla dinleyelim; bu, Bitlis esnafının, Esnaf Kefalet Kooperati
fine olan borcu dolayısıyla icrada olan Bitlis esna
fının, üstesidir.
Bu listeyi tetkik ettiğimizde, neler olup bittiğini,
esnafın ne durumda bulunduğunu gayet açık bir şe
kilde görmekteyiz. En kabadayı esnafın, icrada ol
mak şartıyla, Esnaf Kefalet Kooperatifine 250 bin
lira borcu vardır; 90 inci sırada bulunan esnaf Ke
leş Bulut 15 bin lira, 69 uncu sırada Ramazan Gön
der 10 bin lira...
BAŞKAN — Sayın Tarımcıoğlu, bu sözlü sonu
nuzda Esnaf Kefalet Kooperatifiyle ilgili konu var
mı?
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Hayır
efendim.
'BAŞKAN — Ne vesileyle bağlantı kuruyorsu
nuz?
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Şu ve
sileyle : Sayın Bakanım burada açıkladılar, müte
ahhit vesaire yok dediler; ben de, Bitlis'in bu olma
yan unsurlarından bir nebze bahsetmek istedim; çün
kü sorumla, direkt bağlantılı. Sorumun içerisinde
yok; ama muhtevasında var; bu balkımdan arz edi
yorum efendim.
Ben sorumun cevaplandırdığı kanaatinde değilirm
Saygılar sunarım1.
^BAŞKAN — Teşekkür ederim.,
ISoru cevaplandırılmıştır.
İM. TURAN BAYEZÜT (Kahramanmaraş) —
Esas olan, Başkanın dediğidir, Sayın Tarımcıoğlu.
IBAŞKAN — Efendim İçtüzük bize öyle emre
diyor, 'biz de öyle söylüyoruz,
14. •— Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, toprak verimliliğinin artırılmasına iliş
kin Tarım Orman ve \Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/387)
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BAŞKAN — 14 üncü sırada, Haftay Mfilte&vekili Sayın Murat Söklmenoğlu'nun, Tarım Onman
ve Köyişleri Balkanından sözlü soru önergesi bulun
maktadır.
Sayın SökmenoğDu?.. Burada.
Cevap verecek sayın balkan?.. Yok.
Eritölenmişitir.,
15.
Bitlis Milletvekili Faik Tartmcıoğlu'nun,
kadınların kaymakam olabilmelerine ilişkin İçişleri
Bakanından sözlü soru önergesi (6/388)
BAŞKAN — 15 inci sıradaki, Sayın Faik Tanmcıoğlu'na ait sözlü soru önergesi, İçtüzük 97 nci
maddeye göre ertelenmiştir.
16. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Saglar'm,
yurt dışında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim
sorununa ilişkin sözlü sorusu ive Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin j Emiroğlu'nun cevabı
(6/389)
BAŞKAN — 16 ncı sırada, İçel Milletvekili
Durmuş Fikri Saglar'm, Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanından sözlü soru önergesi, bulunmakta
dır,»
Sayın Fikri Sağlar?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve
Spor Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl^
ması için delaletinizi rica öderim.
Saygılarımla.
D. Fikri Sağlar
İçel
1. Yurt dışında çalışan vatandaşlarımızın, özel
likle Batı Almanya'da yaşayanların, ilkokul çağına
gelmiş çocuklarının % 70'ini «Geri Zekâlılar» için
özel eğitim, ve öğretim yapan okullarda okutmak
zorunda oldukları doğru mudur?
2. Ülkemiz ve özellikle Batı Almanya'da yaşayan
vatandaşlarımıza büyük üzüntü ve mahcubiyet k o 
nağı olan bu gerçekle ilgili herhangi bir çalışmanız
var mı?'
3. Batı Almanya'da eroin ve esrar satışı ve kul
lanımının Türk gençlerinin elinde olduğunu yetkili
ler söylemektedir. Türk aileleri 16 yaşına gelen kız
çocuklarını bu durumdan kurtarmak için Türk'iye'ye
göndermek zorunda kalmaktadır. Bu çok önemli bir
iddiadır. İki ayrı yaşantı tarzı içinde kalan ve büyük
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'bir bunalımda olan gurbe'tfteki gençlerle ilgili Türk
'Hükümeti ve Bakanlığınız şimdiye dek herhangi bir
gözlem ya da bir araştırma yapmış mıdır?
4. Sadece, «gurbetteki çalışanları, döviz getiren
ler gözüyle görmek» ve alabildiğince yaşamak zorun
da oldukları yerlerde yalnız bırakmak, sonucunda,
azınlık psikozu içinde kural dışı yeni bir nesi'le sahip
olmanın suçlusu, gerekli önlemleri almayan hüküme
tiniz ve bakanlığınız olmayacak mıdır?
5. Batı Almanya yetkililerinin «bizim yabancı
işçilerle değil Türk işçileriyle sorunumuz var» deme
leri ve açıktan, orada hayatlarını kazanmak zorunda
kalan Türk işçilerine tavır almalarının nedenlerinden
'bazıları yukarıdaki sorular gerçeğindedir. Yurt dışın
da çalışanlar için köklü çözümler almaya niyetiniz
var mıdır? Açıklar mısınız?
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan.
'MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMÎROĞLU (Malatya) — Sayın Başkan,
değerli milletvekilleri; hepinizi saygıyla selamlıyo
rum.
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, yurt dı
şında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim sorunla
rına ilişkin sözlü soru önergesini cevaplandırmaya
gayret edeceğim. Soru ve cevapları birbirinin peşi sıra
vermek işitiyorum.
«Soru 1. — Yurt dışında çalışan vatanlaşlarımızın,
özellikle Batı Almanya'da yaşayanların, ilkokul çağı
na gelmiş çocuklarının yüzde 70'îni, geri zekâlılar
için özel eğitim ve öğretim yapılan okullarda okut
mak zorunda oldukları doğru mudur?»
Bu tablo pek doğru değildir. Federal Almanya'
da bulunan işçi çocuklarımızın genel öğretime devam
etmekte olanlarının yüzde 6'sı özel eğitim okullarına
devam etmektedir, sadece yüzde 61sı bu özel eğitim
okullarına gidiyor. Bu oran, bültün yabancı öğrenci
lerde yüzde 5,5 civarındadır; İtalyan öğrencilerde yüz
de 8,4, Portekizlilerde yüzde 5$, îspanyoHarda yüz
de 5,3 Yugoslavlarda yüzde 4, Yunanlılarda yüzde
3,2 dir. Bu okullara sadece zihince özürleri olan ço
cuklar değil; görme, işitme, konuşma felçli gibi dav
ranış ve öğrenmede belirli ölçüde özürlü olan çocuk
lar devam ettirilmektedirler.
«Soru 2. — Ülkemiz ve özelikle Batı Almanya'
da yaşayan vatandaşlarımıza büyük üzün'tü ve mah
cubiyet kaynağı olan bu gerçekle ilgili herhangi bir
çalışmanız var mı?»
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özel eğitini yapan okullara devam eden çocukîaranızın oranı, belirttiğimiz oranın 1/10 undan az
dır, yani, yüzde 70 deniyor, yüzde 5'e yakın. Ayrıca,
Federal Atanya'da bulunan bazı batılı ülke çocuk
larına göre de (örneğin İtalya) çocuklarımızın devam
oranı düşüktür. Federal Almanya'nın bazı eyaletle
rinde bu «ip okullara devam eden Türk çocuklarının
oranı, Alman çocuklarından daha azdır. Bu okullar,
gerçekten özel eğitime muhtaç çocuktanız için mü
kemmel kuruluşlardır. Bu okular bîr cezalandırma
okulu değildir; bilakis, öğretimi pahalıya mal olan
okullardır; az sayıda öğrenciye, çok sayıda öğret
men tahsis edilmek zarureti vardır.

önemli bir iddiadır. 2 ayrı yaşantı tarzı içinde kalan
ve büyük bir bunalımda olan gurbetteki gençlerle il
gili, Türk hükümeti ve bakanlığınız, şimdiye dek
herhangi bir gözlem ya da araştırma yapmış mıdır?»
Yurt dışında bulunan vatandaşlarımızın çocukları
ve gençlerinin eğitim, öğretim ve diğer durumları, dış
temsilcililerimiz aracılığı ile sürekli olarak takip
edilmekle, konu ile ilgili araştırma ve değerlendirme
ler, merkez teşklatımızdaki özel ünitelerle yapılmak
tadır. Türk ve yabancı üniversitelerin ve milletler
arası ktırum ve kuruluşların bu konudaki araştırma»
lan sağlanmakta, değeriendirilmekte ve arşivtenmektedir.

Üzerinde titizlikle durduğumuz husus, normal
okullara devam edecek özelikte olan çocuklarımızın,
Almanya'yı yeteri kadar bilmemeleri, geldikleri or
tamda edindikleri bilgilerin yetersizliğinin başlangıç
ta neden okluğu öğrenme güçlüğü sebebiyle, çocuk
larımızın bu okullara gönderilmesini önlemek olmak
tadır. Bu durumu önleyebilmek için, gerek bakanlar
ve eksperler düzeyinde yapılan ikili temaslarda, ge
rekse eğitim müşavirl'iklerimizce yaptığımız girişim
lerle, bu okullara devam edecek çocukların seçimi
esaslarının ve kutlanılan tesitlerin, çocuklarımızın özel
durumları dikkate alınarak hazırlanması; test tatbi
katında Türk uzman ve öğretmenlerin bulunması ta
lep edilerek, gerçekleştirilmesine çalışılmakta ve ve
liler de bu konuda uyarılmaktadır.

Edindiğimiz bilgilere göre, eroin ve esrar satışı
ve kullanımı, özellikle Federal Almanya'da okula de
vam mecburiyeti çağ dışına çıkmış, Frankfurt ve
Berlin gibi büyük şehirlerdeki birkMim işsiz .gençler
tarafından yapılmaktadır. Münhasıran Türk genç
leri tarafından satışının yapıldığı ve kullanıldığını doğ
rulayan blği ve belgeler bulunmamaktadır. Bu husus,
'bu tehlike, işsiz ve boşta kalan Alman ve yabancı
bütün gençler için söz konusudur; sadece Federal
Almanya'da değil, Hollanda ve diğer Avrupa ülke
lerinde de atynı durum bulunmaktadır. Sebebi orta
dan kaldırmak için, çocuklarımızın meslekî öğrenim
'görmelerim sağlamak gayretli içerisinde bulunmakta
yız. Dezavantajlı gençlerin meslekî eğitimi için fe
deral hükümetin ayırdığı fondan da gençlerimiz bü
yük ölçüde yararlanmaya başlamışlardır.

Yine, eğitim müşavirliklerimiz ve öğretmenlerimizce, bu okullarda başarılı olanlar tespit edilip, normal
okullara transferleri sağlanmaktadır. Durum bütün
eyaletlerde tem'silciliklerimiz tarafından yakından iz
lenmekte, konu üe ilgili butun istatistik, yönetmelik
ve tatbikata ait bilgiler bakanlığımıza gönderilerek
Almanya bürosunda değeriendmflmek'te, mukayeseler
yapılmakta, münferit aleyhlte uygulamalar belirlene
rek, tashihi yoluna gidilmektedir. Münferit yanlış uy
gulamalara ait belgeler, üst düzyede yapılan ikili gö
rüşmelerde, sistemde tashih talebi için kullanılmak
tadır. Bu tip okuiara devam oranının, diğer ülkelere
göe yüksek olduğu eyaletlerde durum daha da yakın
dan takip edilmekte, tespit edilen müşahhas menfî
örnekler Alman yetkili makamlarına verilerek, yan
lış ve eksik uygulamanın önlenmesi sağlanmaktadır.
«Soru 3. — Batı Almanya'da eroin ve esrar sa
tışı ve kullanımının Türk gençlerinin elinde olduğunu
yetkililer Söylemektedirler. Türk aileleri, 16 yaşma
gelen kız çocuklarını bu durumdan kurtarmak, için
Türkiye'ye .göndermek zorunda kalmaktadır. Bu çok

«Soru 4. — «Gurbetteki çatışanları, sadece döviz
getirenler gözüyle görmek ve alabildiğince, yaşamak
zorunda oldukları yerlerde yalnız bırakmak sonu
cunda, azınlık psikozu içinde kural dışı yeni bir ne
sil© sahip olmanın suçlusu, gerekli önlemleri almayan
hükümetiniz ve bakanlığınız olmayacak mıdır?»
Yurt dışında, özelikle Federal Almanya'da bulu
nan çocuklanıruzm eğitimiyle ilgili hususlar çok ya
kından takip edatoekte, gerekli bütün önlemler alın
maktadır.
Federal Alman Başbakanı Koni, Federal Alman
Millî Eğitim ve Büim Bakanı Dr. Witas, Çalışma
ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bful», Dışişleri Bakanlığı,
il eyaletSö bakanları, bu bakanların daimî konfe
ransı ite temaslar olmuştur ve bu temaslara devam
edilmektedir.
Ayrıca, yurt dışında bulunan vatandaşianmızm
eğitim ve öğretimieriySe Mgüi maaşlar, ülkelere ve
eyaletlere göre durdurulan ihtisas masaları tarafın
dan yakından takip edilip, yönlendkilmektedir. Bu
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vatandaşlarımızın ve çocuklarının eğitim ve öğretimleriyle ilgili problemler, sah'alar ve bu sahalarda alı
nacak önlemler tespit edilmiş, bastırılarak ilgililere
sunulmuştur. Bu konuda yurt içi ve dışındaki ün İVersitelerin yaptığı çalışmalar yakından takip edilmekte
ve işbirliği yapılmaktadır.
Yurt dışı kadroları 2 katma çıkarılmıştır; kısa za
manda/ işçilerimizin bulunduğu ülke ve eyaletlerdeki
'temsilciliklerimiz tamamlanacaktır,
«Soru 5. Batı Almanya yetkililerinin, bizim ya
bancı işçilerle değil, Türk işçileriyle sorunumuz var
demeleri ve açıktan orada hayatlarını kazanmak zo
runda kalan Türk işçilerine tavır almalarının neden
lerinden bazıları, yukarıdaki sorular gerçeğindedir.
Yurt dışında çalışanlar için köklü çözümler alma
ya niyetiniz var mıdır, açıklar mısınız?»
Yurt dışında çalışanlar için 1,5 yıldır, şimdiye ka
dar alınmam gerektiği halde alınmamış birçok önlem
alınma yoluna girmiştir; bu konudaki çalışmalarımızı
yoğunlaştırarak devam etmekteyiz. Konu ile ilgili ya
pılan işleri ve elde edilen gelişmeleri şöylece özetle
mek mümkündür; tabiî bu husus sadece Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanlığını ilgilendirmiyor, özel
likle Çalışma Bakanlığını, Hariciye Bakanlığını ve
diğer bakanlıkları da ilgilendiren yönleri var.
©iz, kendi yönümüzden, yurt dışında üst öğreni
me devam imkânı veren okullara giden öğrencileri
mizin sayısını aVtırmaya çalışıyoruz. Okul öncesi eği
tim kurumlarından yararlanan çocuklarımızın sayısı
artmakta ve bu kurumlardan daha çok sayıda Türk
çocuğunun dana fazla yararlanması için ta'tbifc edilen
pilot çalışmalar tarafımızdan desteklenmektedir.
Yurt dışında bulunan gençlerimizin, mesleki eğitim
kurumlarında eğitim görme imkânları artmakta, işletmelerü'stü eğitim imkânlarından yararlanmaları için,
federal bütçeden önemli tahsisat ayrılmaktadır.
Türkçe ve Türk Kültürü dersleriyle, din dersle
rinin okutulması ve devamı mecburî dersler arasına
alınmasının kabulü ve yaygınlaştırıHması için teşebbüs
ve temaslar sürdürülmektedir. Türkçe ve Türk Kül
türü dersleriyle, dinbilgisi dersleri programları ve
ders kitaplarının hazırlanma'sı konusunda Federal Al
manya ile müşterek çalışmalar sürdürülmek'tedir.
Yurt dışında bulunan gençlerimizin, meslekî eğitim
zın entegrasyonu konusunda önemli imkânlar hazır
lanmış ve büyük kolaylıklar getirilmiştir :
1. Denklik işlemleri kolaylaştırılmıştır, önceleri
sadece bir merkezde yapılan ve vatandaşlarımız için
!
büyük zorluklara neden olan denklik işlemleri, yurt
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I içinde bütün Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdür
lüklerinde; yurt dışında, eğitim müşavirliklerinde ya
pılmaktadır ve bu konuda büyük bir kolaylık sağ| lanmıştır.
I
2. Dönen çocuklarımızın tamamını alabilecek şe
kilde, isteklerine bağlı olarak, yatılı ve 'gündüzlü üc
retsiz uyum kursları açılmaktadır.
3. Bir kıısım dersleri yabancı dilde yapılan okulI larda, yurt dışından dönen çocuklarımız için konten
janlar artırılmıştır. Geçen öğretim yılında, münhası
ran yurt dışından dönen öğrenciler için 1 Anadolu
lisesi açılmıştır, bu yıl bu okulların sayısı 4'e çıkaI rılacaktır. Ayrıca, Federal Almanya ile, çok amaçlı
meslek liseleri açılması konusunda çalışmalar sürdü
rülmektedir. Federal Almanya ile 80 Alman öğret
menin bu okullarda görevlendirilmesi konusundaki
I anlaşma metni de imzalanma safhasına gelmek üzeI redir.
I
Bilgilerine saygılarımla arz ederim. (Alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
I
Cevaba karşı görüş bildirmek ister misiniz efen
dim?.
[
DURMUŞ FİKRÎ SAĞLAR (İçel) — Eklemek
I istediğim bazı hususlar var Sayın Başkan.
BAŞKAN — Buyurun efendim.
DURMUŞ FİKRİ SAÖLAR (İçel) — Sayın Baş
kanım, sayın üyeler; öncelikle Sayın Bakanımıza gerI çekten etraflı bilgi verdiği için teşekkür etmek iste
riz.
I
Bettim sorum, epey uzun zamandan beri gündem
de kalmıştı; bu kadar etraflıca bilgi alacağımı -açıkI ça söyleyeyim- zannetmiyordum, bu da Sayın yeni
I Bakanımızın iyi niyetini gösteriyor.
I
Ancak, şunu eklemek isterim : Frankfurt Baş
konsolosluğundan aldığım bilgilerde, Almanya'da bu
lunan ve ilkokul çağına gelmiş olan Türk çocuklarıI nın yüzde 70 ine yakınının, geri zekâlılar için özel
I olarak eğitim gören okullara öncelikle gitmesi gerek I tiği ifade edilım'işti ve nedeni de, Türk çocuklarının,
I geri zekâlı olmalarından dolayı değil, eğitim ve bilI gi noksanlığı, giriş testlerinde başarısız olmaları,
I ana ve babalarının yeterince bakım verememeleri seI bebiyle bu özel okullara gitmesi gerektiği şeklinde
j açıklanmış ve «Biz konsolosluk olarak, hocalar tutaI rak, eğitmenler tutarak, psikologlar getirerek, bu öğI rencilerin aslında normal zekâlı insanlar olduğunu
f açıklamaya çalışıyoruz» denmişti.
I
Burada şu önemli oluyor : Oradaki temsilciliğij mıizin ifadesinde özellikle Millî Eğitim Bakanlığınca
[ atanan eğitim müşavirleri ve öğretmenlerin son de-
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rece yanlı olarak Batı Almanya'ya gönderildiği; bun
ların, bakanlığın politik tercihleri dolayısıyla sağcı ve
dinoi oldukları, dolayısıyla, Batı Almanya'da bulunan
Türk topluluğunun buna tepki gösterdiği, buna karşıMk kendi içlerinde -eğitime gidildiği, dolayısıyla genç
liğin iki ayrı kültür arasında sıkışıp kaldığı, psikolo
jik olarak bozukluk içerisine düştüğü, öğrenim ya
şına, eğitim yaşma gelmiş olan gençliğin ancak yüz
de 40'ın altında öğrenim gördüğü, 16 yaşına gelmiş
olan özellikle genç kızların hemen ülkeye gönderil
diği beyan edilmiş, özellikle, öğretmenlerin vs dinî
eğitim verecek olan kişilerin Atatürk devrimlerinden
uzak eğitim yapmaya çalıştıkları vurgulanmış idi.
Ben, Sayın Bakanın verdiği bilgilere bunları da ek
lemek isterim.
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I
19. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, TürkiI ye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397)
20. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî
Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarrufI larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398)
1
21. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran IsI lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399)
22.— İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyle il
gili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü
I soru önergesi (6/400)
I
BAŞKAN — 19, 20, 21 ve 22 nci sıralardaki iz
mir Milletvekili Sayın Rüştü Çardağ'a ait sözlü so
ru önergeleri, kendilerinin izinli bulunmaları sebebiy
le ertelenmiştir.
23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud AltunaI kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru
I önergesi (6/401)
BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır MilletI vekili Sayın Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan
sözlü soru önergesi yer almaktadır.
Sayın Altunakar?... Buradalar.
Cevap verecek sayın balkan?*.. Yok.
.Soru önergesi ertelenmiştir.

Almanya'dıaki ve diğer dış ülkelerde bulunan Türk
gençliğinin din eğitimine mecbur kılınmaya çalışıl
ması Alman yasalarına aykırı-olduğu için, Alman
Hükümeti buna karşı çıkmaktadır. Ancak, din eğiti
mini verecek olan hocaların da çok iyi seçilmesi ge
rekir. Atatürk devrimlerine, özellikle laikliğe aykırı
bilgi verecek olan kişilerin oraya gönderilmemesi,
eğitilmesinden daha 'iyidir. Atatürk
devrimlerinin
uğradığı erozyonu gördüğümüz bugünkü Türkiye'
mizde, buradan gidecek olan yanlı öğretmenlere ar
tık son verilmesini ve bu konuda Sayın Bakanın gös
termiş olduğu iyi niyete güven duymak istediğimi
zi 'belirtmek isterim. Yurt dışındaki çocuklarımızla
ilgili bir resmi (Sayın Bakana vereceğim. Aldıkları ted
24. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'
birlerin, inşallah İnsan faktörü de unutulmadan, ge I in, Isdemir'in Irakla yapmış olduğu demir satış bağ
rekli düşünceye sahip olan insanlar içerisinde yerine
lantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
getirilmesini bekler, saygılar sunarım. (HP sıraların
(6/402)
dan alkışlar.)
BAŞKAN — 24 üncü sıradaki, Hatay Milletvekili
BAŞKAN — Teşekkür ederim.
A'bdlurrahman Demirtaş'a ait sözlü soru önergesi, ce
Soru cevaplandırılmıştır.
vap verecek sayın devlet bakanının mehil talep etme
si sebebiyle ertelenmiştir.
17. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, yabamı
25. —• Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına
bakandan sözlü soru önergesi (6/395)
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403)
BAŞKAN — 17 nci sıradaki Konya Milletvekili
BAŞKAN — 25 inci sırada, Diyarbakır Milletve
Sayın Sabri Irmak'ın soru önergesi, soru sahibinin
kili Savın Mahmud Altunakar'ın, Başbakandan söz
•izinli 'bulunması sebebiyle ertelenmiştir.
lü soru önergesi yer almaktadır.
18. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi
Savın Altunakar?... Buradalar.
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan I
Cevap verecek sayın bakan?... Yok.
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargo
Soru önergesi ertelenmiştir.
ya ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
26.—Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, FiskoBAŞKAN — 18 inci sıradaki Hatay Milletvekili I Birlik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin
Sayın İhsan Gürbüz'ün sorusu, soru sahibinin izin
Sânayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi
li olması sebebiyle ertelenmiştir.
I (6/404)
"'*_
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BAŞKAN — 26 ncı sırada, Adana Milletvekili Sa
yın Metin ÜstüneTin, Sanayi ve Ticaret Bakanından
sözlü soru önergesi yer almaktadır.
Sayın Metin Üstünel?... Buradalar.
Cevap verecek sayın 'bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
27. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardagın, İran
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405)
BAŞKAN — 27 nci sıradaki, îzmir Milletvekili
Sayın Rüştü Şardağ'a ait sözlü soru önergesi, izinli
'bulunması sebebiyle ertelenmiştir.
28. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilâl'in, Suudi
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/406)
BAŞKAN — Gündemimizin 28 inci sırasında,
Hatay Milletvekili Sayın Tevfik Bilal'in, Başbakan
dan sözlü ısoru önergesi yer almaktadır.
ıSayın Tevfik Bilal?... Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'in, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve Millî
Eğitim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru
önergesi (6/408)
BAŞKAN — Günidemim'izin 29 uncu sırasında,
Diyarbakır Milletvekili Sayın Mahmud Altunakar'ın,
Millî Eğitim1 Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi yer almaktadır.
Sayın Altunakar?... Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?...
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI
METİN EMİROĞLU (Malatya) — 10 gün mebü is
tiyorum Sayın Başkan.
BAŞKAN — Cevap verecek Sayın Bakan tarafın
dan 10 gün mehil talebinde bulunulduğundan soru
önergesinin görüşülmesi ertdenmiştir.
30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/409)
BAŞKAN — Gündemlimizin 30 uncu sırasında,
Hatay Milletvekili Mustafa Murat (Sökmenoğlü'nun,
Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki olaylara rlışkln
İçişleri Bakanından sözKi soru önergesi yer almakta
dır.
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Sayın Sökmenoğlu?... Yok.
Cevap verecek sayın bakan?... Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
31. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/411)
32. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
harikaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412)
33. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/413)
BAŞKAN — Gündemimizin 31, 32 ve 33 üncü
sırasındaki İstanbul Milletvekili Sayın Sabit Batumluya ait sözlü soru önergeleri, Sayın Sabit Batumlu'
nun izinli bulunması sebebiyle ertelenmiştir.
34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'
nun, Erzurum Demir Satış ve Dağıtım Deposu eski
Şefinin yeniden bu göreve getiriliş nedenine ilişkin
sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin
cevabı (6/414)
BAŞKAN — Gündemimizin 34 üncü sırasında,
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun,
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi yer almakta
dır.
Sayın Hilmi Nalbantoğlu?... Buradalar.
Cevap verecek sayın bakan?... Burada.
önergeyi okutuyorum :
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı tarafından
sözlü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica
ederiim.
^Saygılarımla.
Hilmi Nalbantoğlu
Erzurum
Soru 1. Erzurum Demir Satış ve Dağıtım De
posu şefi iken 5.11.1984 tarih 1/98 sayılı tahkikat ra
poru ile (Teftiş Kurulu Başkam Dursun Dereli tara
fından yazılan) teşekkül ile ilişiğinin kesilmesi is
tenip de istifaen ayrılan Saffet Dadaş tefcraran De
mir Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğü kadlrolaruıa
neden alınmış ve 15.5.1985 tarih 08-46-2/01486 sayı
lı atama emriyle ve eski sicil no. su İle neden Erzu
rum Demir Satış ve Dağıtım Deposu şefliğine getiril
miştir?.
Soru 2. Bu şahsın Erzurum'daki kanunsuz uygu
lamaları yeterli mi bulunmamıştır?.
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BAŞKAN — Buyurum Sayın Bakam.
DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ fTekirdağ) — Sayın Başkan, sayın müetvekiUeri; Er
zurum Mtiltetveteili Sayın Hilmi Nalbamtoğlu'nun soru
önergesini cevaplandırmak üzere söz almış bulunu
yorum.
Erzurum Valiliğinin 15 Mayıs 1984 gün ve 1-403
sayılı yazıları üzerine Devlet Bakanlığımın 5 Hazi
ran İ984 gün ve 0844/04027 sayılı emirleri gereğince
Erzurum Demir Satış ve Dağıttım Deposunda usulsüz
lükler olduğu iddialarının incelenmesi için Türkiye
Demir Çelik işletmeleri Genel Müdürlüğünce mü
fettiş gftreVlendiril^^
Tahkikatın selametti açısından da, adı geçen, 6
Haziran 1984 gün ve 23 sayılı yönetim kurulu karan
ile, Karabük Demir ve Çelik Fabrikaları Müessese
Müdürlüğüne şef olarak naklediirn'iştir.
Saffet Dadaş, eşinin Erzurumluda öğrenci olması
ve evinin de aynı yerde 'bulunuşunu sebep göstererek,
16 Ekim 1984 tarihlimde istifa talebimde bulunmuş ve
İstifasının 24 Ekim 1984 tarihinden geçerli olmak üze
re kabul edilmesi üzerine görevden ayrılmıştır.
Bu arada, sütidürülımek'te olan inceleme, 5 Kasım
1984 tarihinde neticelenerek, müfettişçe, adı geçenin
ve depodaki diğer memurların çeşitli cezalarla tecziye
edilmeleri; ayrıca, Saffet Dadaş'ım, görevi yapma
maktan, cumhuriyet savcılığına verilmesi teklif edil
miş; ancak Teftiş Kurulu Başkanlığı, 27 Aralık 1984
(tarihi mütalaasında, Saffet Dadaş'ın, Türkiye De
mir Çelik işletmelerinden istifa suretiyle ayrıldığı dik
kate alınarak, müfettişin teklifi yerine, teşekkülle ilişi
ğinin kesilmesi ve Saffet Dadaş'ın fiililerinin somut
delillerle tespiti mümkün olmadığı ve bazı kişilerin
tek taraflı beyanları okluğu cihetle cumhuriyet savcı
lığına verilmesi sonucundan da bir netice alınamaya
cağından bahisle, cumhuriyet savcılığına bindirilmesi
ne gerek görülmediği görüşümde bulunulmuştur.
Memur disiplin kuruluna intikal eden rapor üze
rine, disiplin kurulunca ilgililerin savunmaları alına
rak, yeniden yapılan incelemede, Teftiş Kurulu Baş
kanlığının 27 Aralık 1984 tarihli yazısından da açıkça
görüleceği gibi, Saffet Dadaş hakkındaki iddiaların
somut delillerle tespitinin mümkün olmadığı ve bazı
kişilerin tek taraflı beyanlarıma dayandığı, tezkiye
varakasının müspet olduğu tespit edildiğimden, neti
cede, esasen isftifaen ayrılmış olduğu da dikkate alımarak, 7 Mart 1985 tarihli memur disiplin kurulumda,
Saffet Dadaş'ın, tecziyesine mahal1 olmadığına karar
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veîtoiş ve bu karar,Türkiye Dennir ve Çelik İşlet*
meleri Genel Müdürlüğü makamınca da onaylanmış
tır.
Bilahare, aldı geçen, Nisam 1985 tarihli dilekçesiyle yeniden tayin talebinde bulunmuştur. Aldı geçenin,
daha önceki hizmetleri ve memur dâaipln kurulunca
tecziye edilmemiş olması ve kendisinin mağdur edil^
idiğinin iddiası, ilıgüi yönetimi kurulunca ve Genel
Müdürlükçe uygun görülerek, Bakanlığımdan, 14 Ma
yıs 1985 gün ve 611/1034-89 sayılı yazı ile müsaade
istenmiştir. Müsaademi müteakip de atama işlemi Tür
kiye Demir ve Çelik İşletmeleri Genel Müdürlüğünce
gercekleşürikniştir.
•BUjgilerMidze arz ederim.
HAŞKİAN — Teşekkür ederim.
Buyurun Sayın Nalbantoğlu.
«&JMİ NALBANTOGLU (Erzurum) — Sayın
'Başkan, sayın milletvekilleri; hepimizi saygıyla selam
larım.
Şayet, Sayın Bakan, «Adı geçen Teftiş Kurulu Baş
kanı Dursun Dereli'min raporunda, suçlar sübut bul
mamıştır» demeseydi ben kürsüye çıkmayacaktım.
Şimdi 27.12.11984 tartMi, 211/70/1438 saydı «Giz
li-Genel Müdürlük Yüksek Makamına» başlıklı, Sa
yım Teftiş Kurulu Başkanımın yazmış olduğu yazının
ki, bu da bir rapordur, fotokopisi elimde. Başka hiç
bir mana verilmesin, belki sürçü Usan olur düşünce
siyle bu raporu sizlere arz edeceğin ve fikrimi Söy
leyeceğim; takdir sizlerin.
«Genel Müdürlük Yüksek Makamıma,
Erzurum Demir Satış ve Dağıtan Deposu Seti
Saffet Dadaş'ın, bazı»,..
BAŞKAN — Sayın Nalbantoğlu, bu yazınım okun
ması 10 dakikayı geçer, süreniz de 5 dakikadır; bu
itibarla, ona göre ayarlayınız efendim.
B U M t NAUBANTOĞLU (Devamla) — Tabu
efendim, özetini okuyacağım; çok kehanet gösteriyor
sunuz da..,
öncelikle Demir.., Bakım, insicamımda bozuldu.
(BAŞKAN — Onu zaman olarak hesaba katıyoruz
efendim.
H1İLMÎ NALBANTOĞLU (Devamh) — «Erzurum Demir Satış ve Dağıtım Depotu Şefi Saffet
Dadaş'm, bazı kâfilere öncelikle demir verdiği; bazı
müşteriierin, sıralan geldJkSeati halde demir alama
dıkları; demir tevziinde usulsüzlükler yaptığı hak
kında, Paramım Valiliğinin, Devlet Bakanlığına vâki
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şikâyetlerinin tahküki neticesi, Müfettiş M, Ramazan
öngöre tarafından tanzim olunan 5.11.1984 tarih,
1/98 sayılı tahkikat raporu ilişikte sunulmuştur.»
Bu raporda 8 adet suç isnat ediliyor - ki, aşağı.U
onların icmalini yapıyor, onun için - bu müfettişin
raporunda geçen 8 maddeyi okumuyorum, Sayın Baş
kanım süreye titizlik gösteriyor. Bu kişi hakkında
şöyle suçlar müşahade edildiği ifade olunarak; mü
fettiş, raporda diyor ki:
a) Genel Müdürlüğümüz satış usul ve prensipler
rine uymayarak, öncelikle demir vermek; personele
kötü davranmak; müşterilerden hediye kabul etmek;
müşterilere ailt paraları bir müddet uhdesinde tutmak,
taihmil - tahliye taşeronunun işlerini takip etmek; is
tihkakından fazla ödemede bulunmak fiillerinden do
layı, meri personel yönetmeliğinin ilgili maddeleri ge
reğince, ilerleme ve derece yükseltilmesinin uzun sü
reli durdurulması cezaisi ile tecziyesi
b) Türk Ceza Kanununun 240 inci maddesi kap
samına girdiğinden ve ayrıca vazifeyi suiistimal su
retiyle kendisine menfaat temin ettiği yolunda müş
terilerin ifadeleri mevcut bulunduğundan, Türk Ceza
Kânununun 235 inci maddesi gereğince, cumhuriyet
savcılığına suç duyurusunda bulunulması,
c) Saffet Dadaş'ın, meri personel yönetmeliğinin
71 inci maddesi amir hükmü gereğince hiçbir suret
le para ve mala taalluk eden göreve atanmaması.
d) Tahmil - tahliye müteahhidine fazla ödenen
408 698 67 -Türk Liradan bloke edilen 330 148 58 Türk
Liranın talhsili ile bakiye 78 550 09 Türk Lirasının
taşerondan tahsili için Satış Dairesi Başkanlığına ta
limat verilmesi,
Rapor neticesinden, emirleri doğrultusunda, Dev
let Bakanlığına ıbilgi sunulması mütalaa ve teklif edil
mektedir.
Rapor münderecatına Başkanlığımızca iştirak edil
mekle birlikte:
1. Depo Şefi Saffet Dadaş'ın, gerek Erzurum
Valiliği, gerekse ilgili Bakanlığın vaki ve süreklilik
arz eden yazık ve şifahî şikâyetleri neticesinde, so
ruşturmanın sürdürüldüğü esnada Genel Müdürlükçe
görevinden alınarak, Karabük Demir - Çelik Fab
rikaları müesısesesline naklen tayin edildiği; nakilden
sonra aldığı doktor raporunda da «psikopatik zeminde
alkolizm» teşhisi konduğu; görevini, bu ve buna
benzer görevlerde bu yönü ile-de sürdürmesinin müm
kün olamayacağı kanaati hâsıl olduğundan, soruş
turma neticesinde de Genel Müdürlük satış, usul ve
prensiplerine uymayarak öncelikle demir verdiği; per-
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sonele kötü davrandığı; müşterilerden hediye kabul
ettiği; bazı müşterilere ait paraları bir müddet uhde
sinde tuttuğu; tahmil -tahliye taşeronunun işlerini
takip ettiği ve istihkakından fâzla ödemede bulun
duğu da tespit edildiğinden, ayrıca eski görevine iade
edilmek üzere çeşitli yollarla birtakım girişimlerde bu
lunduğu ve neticesiz kalması üzerine de teşekkülü
müzden istifa suretiyle ayrıldığı dikkate alınarak, mü
fettişin teklifi yerine, personel yönetmeliğinin 110 un
cu maddesi uyarınca, «teşekkülle ilişiğinin kesilmesi»
cezası ile tecziyesi, - diye kendi mütalaasını da ve
riyor, - Teftiş Kurulu Başkam Dursun Dereli.»
Bu belgelerin fotokopisi elimde. Ben bunları niçin
getirdim? O tarihleri çok iyi hatırlıyorum. Bu vatan
daş, bu hemşeri, hemşerim de değil, Erzurum'u ha
kikaten izaç etmiştir. Bakanlıkta bu dosyalar mev
cutken, böyle bir kişinin yenliden Erzurum'un başına
musallat edilmiş olmasını kınıyorum. Erzurum'un ba
şına musallat olduğu gibi, memleketimi de soymak
tadır. Eğer... Neyse, nokta nokta...
İşte görülüyor kıl, hükümetiniz, teftiş raporu ile,
çalıştırılması sakıncalı bulunan, görevden uzaklaştı
rılması gereken bir kısım militanlara tekrar görev ve
rirken - tabiî, namuslu olanlara iş verilsin, onlara bir
şey diyeceğimiz yok - diğer taraftan, hiçbir eyleme
katılmamış, sadece şu fotoğrafın şu köşesinde resmi
var diye bazı vatandaşlarımızı devlet kadrolarından
kovmaktadır; mahkeme beratı elinde olan vatandaş
lara bile iş vermemektedir. Halbuki bu, hukuka say
gısızlıktır. Bu şekildeki uygulamalar dursun istiyoruz,
bütün vatandaşlara eşlit davranılsın istiyoruz. Bir
tarafta hırsızı tökrardan tayin edeceksiniz, - ben ya
kasını bırakmam. Bakanın da, o kişinin de, bilesiniz bir taraftan da meşum vatandaşları, mahkeme beratı
olduğu halde» tayin etmeyeceksiniz; bu, hakkaniyet
değildir.
Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar)
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim.
Soru cevaplandırılmıştır.
35. t— pertizli Milletvekili ficdtl İbrahim Şahin'
in, ham petrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/415)
BAŞKAN — 35 inci sırada, Denizli Milletvekili
Halil İbrahim Şahinin, ham petrol ithalatına ilişkin
Enerji ve ıTalbiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru
önergesi vardır.
Sayın Şahin?.. Yok,
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada.
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir.
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36. *— Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari
m, İstanbul Perşembe Pazarındaki bir binanın Bele
diyece yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (61416)
BAŞKAN — 36 ncı sıradaki Edirne Milletvekili
Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın sözlü soru önergesi,
içtüzüğün 97 noi maddesi gereğince ertelenmiştir.
37. — İzmir Milletvekili Aşkın Toktaş'ın, göre
vinden ayrılan bir bakanın bakanlık lojmanında otur
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (61418)
I ,
BAŞKAN — 37 nci sırada, tzmıir Milletvekili Sa
yın A§kın Toktaş'ın, görevinden ayrılan bir bakanın,
bakanlık lojmanında oturduğu iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi vardır,
Sayın Aşkın Toktaş?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
38. -— Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, \Burdur-Gölhisar İlçesi Çavdır Kasabasında bir vatanda
şa işkence yapıldığı iddiasına Miskin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (61420)
'
BAŞKAN — 38 inci sırada, Eskişehir Milletvekili
Münir Sevinçlin, Butfdur-Gölhisar İlçesi Çavdır Ka
sabasında bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır.
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Sayın Sevinç?.. Burada.
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok.
Soru önergesi ertelenmiştir.
39. — Konya Milletvekili Sabri İrmak'in, okul ki
taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin
MiUî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru
önergesi (6/421)
, j .
BAŞKAKN — 39 uncu sıradaki Konya Millet
vekili Sabri Irmak'ın sözlü soru önergesi, izinli bulun
ması sebebiyle ertelenmiştir.
40. >— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422)
\
'
BAŞKAN — 40 inci hıradaki Adana Milletvekili
Cüneyt Canver'in sözlü soru önergesi, içtüzüğün 97
nci maddesi gereğince ertelenmiştir.
Gündemimizde görüşülecek başka konu kalmadı
ğından, 26 Eylül 1985 Perşembe günü saat 15.00te,
sözlü soruları görüşmek için, toplanmak üzere bir
leşimi kapatıyorum.
Kapanma Saati : 17.20

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam)
B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI
\ tedbir kararı vermiş ilse de bilahara bu karar kaldı
1. ı— Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Baye- rılmıştır.
Bu durum üzerine Bakanlığımızca;
zifin, Kahramanmaraş - Türkoğlu İlçesi Hacıbektaş
Köyündeki Hazine arazilerine ilişkin sorusu ve Ma- j
a) 23 Ocak 1983 tarih ve Millî Emlak 42266
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'
sayılı,
in yazılı cevabı (7/580)
b) 23 Şubat 1984 tarih ve Millî Emlak 60046
Türkiye Büyük Millet Meclisti Başkanlığına
sayılı yazılar ide şagilleri tahliye ettirilerek arazinin
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanı
topraksız çiftçiye kiralanması bildirilmiş fakat valilikçe
tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını dilerim.
bir işlem yapılmamıştır.
Saygılarımla.
Bu aşamada Bakanlığınızın 24.1,1985 tarih ve
M. Turan Bayezilt
Millî Emlak 2121 - 9154/3170 sayılı yazısıyla «... ara
Kahramanmaraş
ziler hakkında herhangi bir işlem yapılmaması» is
Soru : Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesi Hacıbetenilmiştir.
foek Köyü hudutları dahilindeki 60 - 61 - 62 parsel
1. Arazinin topraksız çiftçiye kiraya verilmesi
sayılı araziler tapuda hazine adına kayıtlıdır,
hakkındaki ilk iki yazı gereğince işlem yapılmaması
Şagilleri ile hazine arasında devam etmekte olan
nın sebebi nedir?
davanın bir safihasında, mahkeme, hazine aleyhine
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2. Tedbir kararı daha önceki bir tarihte kalkmış
olduğu cihetle 24 Ocak 1985 tarihli yazınızın fiilî ve
hukukî dayanağı nedir?
3. Bakanlığınız İkinci maddedeki tasarrufa hangi
şahısın müracaatı üzerine girişmiştir? Nüfuz sahibi hir
kaç şaton menfaatinle olan bu işlemi takip eden ve
emrin gönderilmesinde rol oynayan milletvekili kim
dir?
4. Arazinin muhtaç çiftçilere kiralanmasından
vazgeçilerek bir kaç şahsın menfaatine terk edilme
sinde nasıl bir kamu yararımın mevcudiyetti kalbul edil
miştir?
5. ŞagiUerden ecnimıisil alınmış mıdır? Alınmışsa
yıllık miktarları ne kadardır, sebebi nedir? Her kade
medeki sorumlular hakkında ne gibi biş işlem yapıl
mıştır veya yapılmaktadır?
6. 2886 sayılı Yasanın 76 ncı maddesine göre
tahliyesi gereken araziler için bölgede ikinci hasat
ekimi hazırlıklarının yaklaştığı göz önlüne alınarak
bundan sonra ne gibi bir işlem yapılacaktır?
TO
Maliye ve Güımriük Bakanlığı
25 Eylül 1985
Milî Emlak Genel Müdürlüğü
Sayı : MÜle 4/3 Şb. Md. 3121-9254/36271
Konu : Yazılı Soru önergesi
Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
(tlgi : 16.9.1985 tarih ve 7/580-4035/15234 sayılı
yazıları.
IKahramanmaıraş Milletvekili Sayın M. Turan Bayezit'in Türkoğlu İlçesi Hadbdbek Köyü hudutları
dahilinde bulunan 60, 61 ve 62 parsel sayılı arazile
re ilişk'in yazılı soru önerigesİnde sorulan hususlar
halklkında açıklamalarımız, sorudaki sıralamaya göre
aşağıda sunulmuştur.
Genel Açıklama :
(Kahramanmaraş İli Türicoğlu ilçesi Hacıbdbekoğhı Köyünde, Güt N a : 1, Safiye No. : 91, Sıra No. :
8, 9, 10 da kayMı toplam 4 777 dönülm miktarlı tar
la tapulamaca 1957 yılında 60, 6ıl ve 62 parsel nu
maraları ile Hazine adına 'tespit edilmiştir. Hazine
adına tespite karşı şahıslar tarafından yapılan itiraz
üzerine açılan dava sonucunda, Türkoğlu Tapulama
Mahkemesinin 22Jİ.1982 tafih 1976/10 Esas, 1982/1
sayılı kararı ile şahısların yaptığı itirazlar reddedilrcılştir.Tapulama Mahkemesi kararı taraflarca temyiz
edİmiş ve karar Yargıtay 7 nci Hukuk Dairesinin
8.7)1983 günlü kararı l e bozulmuştur.
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Yangıtay bozma kararında «Hazine adına tetsoil
edilen 60, 61, 62 sayılı taşınmazların 4753 ve 5618
sayılı kanunlar uyarınca Hazine adına tapulu olduğu
ve /bu parsellerin tapu kayıkları ile haritalarının kap
samı içinde kaldığı ve bu hususta bir uyuşmazlık
bulunmadığı ve bu yönde mahvetmece yapılan ke
şif ve uygulama ve bilirkişi düşüncesi ile saptan
dığı, taraifilar arasında meydana gelen uyuşmazlığın,
davacı Elif Altun ve paydaşlarının dayandıkları tapu
IkayMarının sağlıklı bir 'biçimde uyigulanip kapsam
larını belli edilmesine ve kayıt kapsamı dışında ka
lan bölümlerinde kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği ile
müDk edinilmesine olanak bulunup bulunmadığının
araştırılıp saptanmasına ilişkin olduğu» belirlenmiş
tir.,
(Bu karar üzerine Balkanlığımız Başhukuk Müşa
virliği ve Muhatanat Genel Müdürlüğünce Türkoğ
lu Malmüdürlüğüne «söz konusu ilamın taraflara
tdbldğiriin sağlanarak, tebl'iğden sonra ve tashihi ka
rar müddetinin de geçmesini takiben 60, 61, 62 par
sel sayılı (taşınmazlara ait tutanakların birer örne
ğinin mahkeme dosyasında bıralkılaralk,, asıllarının
kesinleştiğinden bahisle ilgili tapulama müdürlüğüne
veya tapu sicil muhafızlığına gönderilmesinin mah
kemeden isltenmesi» bildirilmiştir..
Yine Bakanlığımız Millî Emlak Genel Müdür
lüğünce de Kahramanmaraş
Valiliğine gönd'erilen
24.12,1983 tarih 42266 sayılı yazı ile «Yargıtay ila
mı taraflara tebliğ edilmiş ve tebliğinden sonra tas
hihti karar mÜdddtJi de geçmiş ise, 60, 61 ve 62 par
sel nuttrıaralı taşınmaz malların HazineVe ait oldu
ğunun kesinleşeceği» taşınmaz malları halen işgalle
rinde bulunduran şahısların 1.1.1984 tarihinde yürür
lüğe girecek Olan 2886 sayılı Yasanın 75 inci madde
si göz önünde bulundurularak bir an önce tahliye
lerinin sağlanması, tahliye tarihin© kadar da işgalci
lerinden ecriımisil aranılması, taşınmaz malların 106
Sıra Sayılı Genelge esaslarına göre, toprağa muhtaç
çiftçilere kiraya verilmek suretiyle idare altına alın
ması» tal'imatı verilmiştir,
Valilikten alman 3.2.1984 tarih ve 1-80 sayılı ya
zı ile Yargıtay ilamına karşı taraflarca tashihi ka
rar talebinde bulunulduğundan hükmen kesinleışimediği ve halen tebliğ safhasında olduğu, tashihi karar
neticesinde mahkemeden gerekli talepte bulunula
rak söz konusu taşınmazların 2886 sayılı Kanunun
75 inci maddesine göıre tahliyelerin'in sağlanacağı ve
toprağa muhtaç çMfoçilere kiraya verileceği bildirilmişftir,]
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Millî Emlak Genel M'üdürlüğünce Valiliğe tek
rar yazılan 23,2J9$4.Jpr,ih ve 6047 sayılı yazı, ile
Yarlgıttay ilamı açıkılanarak 60, 61 ve 62 parsellerin
toprağa muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi, ,şayet
fuzulî şagülerin tahliyeleri sağlanmıyor ise nedeni
nin acıklanma!sı istenmiştir.
Valilikten allman 1'8.4.1984 tarih ve 499 sayılı
yazıda 60, 61 ve 62 sayılı parselleri ekenlere arazi'yi tahliye eümeleri için 16.3.1984 tarih ve 38 sayılı
tahliigat gönderildiği, ilgililerin dosya tashihi karar
da olduğundan ve HJUJM.K. nun 443 üncü madde
sini ileri sürerek tahliye etmeyeceklerini bildirdikleri
açıklanarak, taslhiıhli karar talebi nedeniyle mülkiyete
ait ihtilaf henüz sonuçlanmamış ve hüküm fcesinteş(memiş olduğundan konunun 'bir kere daha incelen
mesi talbp edilmiştir.
©aş Hukuk Müşavirliği ve Mulhakemat Genel Mü
dürlüğünün 4.1.1985 'tarih ve 558 sayılı yazısı ile
«Yangıtaıyın 1.6,1984 tarih, ve 84/4374-8071 sayılı
kararı ile bozma ilamının fcüim parsellere şaımil ol
mak üzere genişlet'ildiğinin, bu durumda önceki
bozuna kararma dayanılarak 60, 61 ve 62 parselleı'kı ihtilafsız sayılması gerekeceği yolundaki görüşün
dayanağının kalmadığının, müKkiyelt ihtilafı çözül
memiş bulunan dava konusu taşınmazlarla ilgili ola
rak Hazinenin tasarruf imkânının olamayacağının,
bu durumda dava kesin sonuca ulaşmadan arazinin
muhtaç çiftçilere kiraya veıliCmösinin veya 2886 sa
yılı Yaslanın 75 inci maddesinin uygulanmasının müm
kün olamayacağının, ancak mahkeme kesin sonucu
na nazaran Hazineye aidiyetti saptanacak parseller
hakkında ıgerıye doğru beş yıllık ecrimisil is'tenelbileceğinin» bildirilmesi üzerine Millî Emlalk. Genel Mü
dürlüğünün 24.1.1985 taralı ve 3170 sayılı yazısı ide
Valiliğe dava kesin sonuca ulaşıncaya kadar Hazi
nece herhangi bir işlem yapıl'maması talimatı verilmişltir.
Dava halen devam etmekte olup henüz sonuç
lanmamıştır.

/

IMadde Oevapları :
L Dava sonuçlanarak Hazine adına tapu alına
madığından arazilerin toprağa muhtaç çiftçilere kiraya verilmesi mümkün olamamıştır. 60, 61 ve 62
parsellerin Hazineye ait odduığu hükmen kesinleştik
ten sonra Balkanlığımıızca idare altın alınabilecektir.
'2, Yarigıitayın 1J6;1984 gün ve 84/4374-8071 sa
yılı kararı ile 'bozma ilamı tüm parsellere şamil ol
mak üzere ^genişietildiğinden, Hazinenin dava sonuç
lanıncaya kadar 60, 61 ve 62 parsel sayılı taşınmaz
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ları .tasarruıf imkânı kalmamıştır. Bu nedenle Vali
liğe, 24.U1985 tarih ve 317P,,Jşa#ıİL yazımız gönderil3. Yukarıda da açıklandığı üzere söz konusu
yazı Valiliğe Yargıtay kararının taraflara tebliği üze
rine gönderilmiştir.
4. Davanın sonuçlanmaması nedeniyle Hazinenin
tasarruf yetkisi olmadığından kiralama işlemleri ya
pılamamıştır. Başka bir ifade ile Bakanlığımız hu
kuken yetkisi olmadığından söz konusu arazileri
toprağa . muhtaç çiftçilere ; kiraya^ verememiştir;
5. iSöz konusu parsellerin Hazineye ait olduğu
kesinleşmediğinden eorimisil alınmasına hukuken im
kân /bulunmamaktadır. Ancak mahkeme kesin so
nucuna göre Hazineye aidiyeti saptanacak parseller
için geriye doğru beş yıllık ecrimlMl
istenilmesi
ımlülmkün olalbilecdktoir.
6. 2886 sayılı Kanunun 75 inci maddesi «Dev
letin özel. mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu
allımda bulunan taşınmaz mallan> için uyigulanalbilmektedir. Söz konusu parsellerin Devlete ailt oldu
ğu mahkeme safhası sonuçlanarak kesıinlik kazan
madığından ıbu maddenin uygulanmasına imkân
bulunmamaktadır. Parsellerin Hazine adına tescili
sağlandıktan sonra, nzaen tahliye edilmediği takdir
de, söz konusu madde uyarınca arazinin boşaltıl
ması sağlanabilecektir.
Bilgilerine arz ederim.
Ahmet Kurtcebe Aiptemoçin
. Maliye ve Gümrük Bakanı
2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari
in, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında kiraya ve
rilen tarihî ve bediî değere sahip taşınmaz mallara
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/589)
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı
Sayın Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı
olarak cevaplandırılması için gereğjni saygılarımla arz
ederim.
Türkân Turgut Arıkan
Edirne
Soru 1. 16.12.1984 tarihli «Tarihî ve Bediî De
ğeri Olan Taşınmaz Malların Kiraya Verilmesi Hak
kında Yönetmelik» uyarınca 16.12.1984 - 30.6.1985 ta
rihleri arasında hangi illerde ve ayrı ayrı her ilde kaç
taşınmaz kiraya verilmiştir?
Soru 2. Kiraya verilen taşınmazlarla ilgili bilgi-.
ler aşağıdaki cetvele göre ayrı ayrı nedir?
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Taşınmaz malın bulunduğu
il ve semt

Varsa
taşınmaza*
tarihi adı

Hazine
hissesi

Kiralamada takip edilen
usul, prosedür

Kira
süresi

Kiralama
tarihi

Git
Tasîtifflazın
yüzölçümü m*

Kime
kiralandığı

Yıllık
kira
ücreti

S.< — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'
T. C.
(Maliye ve Gümrük Bakanlığı
m, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında satılan
Millî Emlak Genel
Devlete ait taşınmaz mallara ilişkin sorusu ve Maliye
Müdürlüğü
25 Eylül 1985
ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in
Sayı : Mile 4/3 Şb. Md.
yazılı cevabı (7/590)
3361 - 22726 - 36268
' Konu : Yazılı Soru önergesi.
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı
îlgi : 16.9.1985 tarih ve 7/589-4079/15561 sayılı
Sayın
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı
yazıları.
olarak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'
ederim.
m ilgide kayıtlı yazıları ekinde gönderilen yazılı soru
önergesinde «Tarihî ve Bediî Değeri Olan Taşın
Türkân Turgut Arıkan
maz Malların Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetme
Edirne
lik» uyarınca 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasın
da yapılan kiralama işlemleri hakkında bilgi istenil
Soru 1. 16.12.1984 tarihli «Devlete ait taşınmaz
mektedir.
mal satış, trampa, kiraya verme, mülkiyetin gayri ay
Tarihî ve Bediî Değeri Olan Taşınmaz Malların
ni hak tesis, ecrimisil ye tahliye yönetmeliği» uyarın
Kiraya Verilmesi Hakkında Yönetmelik uyarınca
ca, 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında hangi il
16:12:1984 - 3&6.1985 tarihleri arasmda Bakanlığılerde. ve ayrı her ilde kaç taşınmazın satışı yapılmışmiica herhangi bir kiralama işlemi yapılmamıştır.
tir?
BMgilerine arz ederim.
Soru 2. Satışı yapılan taşınmazlarla ilgili bilgiler <
Maliye ve Gümrük Bakanı
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin jş aşağıdaki cetvele göre nedir?
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Taşınmaz malın
bulunduğu il ve semt

Cinsi

ihalenin nerede hangi tarihte
nasıl ilan edildiği

T. C.
Maliye ve Gümrük Bakanlığı
Millî Emlak Genel
Müdürlüğü
Sayı : Mile 4/3 Şb. Md.
3150-311 - 36270
Konu : Taşınmaz Mal Satışları.
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Yüzölçümü
m3

İhaleye katılan
sayısı

25 Eylül 1985

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına
İlgi : 16.9.1985 tarih
yazıları.

ve 7/590-4080/15562 sayılı

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'
m ilgide kayıtlı yazılan ekinde gönderilen yazılı soru
önergesinde 16.12.1984 - 30.6.1985 tarihleri arasında

Ö: 1

Hazine
hissesi

Emlak vergisi
beyanname
değeri

Satış
tarihi

Kime
satıldığı

thale
usulü

Satış
değeri TL.

yapılan taşınmaz mal satışlan hakkında bilgi istenil
mektedir.
Hazine adına kayıtlı taşınmaz mal satışları Bakan
lığımızın izni ile illerde Defterdarlık Millî Emlak Mü
dürlükleri, ilçelerde is| Mal Müdürlükleri tarafından
yapıldığından ve özellikle «ihalenin nerede, hangi ta
rihte, nasıl ilan edildiği», «ihaleye katılan sayısı» so
ruları hakkında bilgilerin Bakanlığımız kayıtlarından
tespiti mümkün olmadığından 20.9.1985 tarihli yazı
mızla bütün illerden bilgi istenilmiştir.
İllerden istenen bilgiler alındıktan sonra soru öner
gesinin cevapiandırüabileceğini bilgilerine arz ede
rim.
Ahmet Kurtcebe Alptemoçih
Maliye ve Gümrük Bakanı
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Türkiye Büyük Millet Mecl^i
8.1NCİ BİRLEŞİM
25 . 9 . 1915 Çarşamba
"..''" Saat : 15.00
1*
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA
SUNUŞLARİ
•

2

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER
3
SEÇİM
1. — Kbmiisyonlara üye seçimi.
^

-

-•

. 4

•

OYLAMASI YAPILACAK 4ŞLER
•

"5 •'

GENEL GÖRÜLME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR
ÖNGÖRİÜŞMELER
6

SÖZLÜ SORULAR
1. — Konya Milletvekili S a t a Brel'in, Konya İli
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri, Ba
kanından sözlü som öneilgesi (6/361)
2. — Konya MMetvekli Salim Erel'in, Konya
Hindeki telefon santral sMemine ilişkin Ulaştırma
Bakanından sözlü soru önergesi (6/363)
3. — Konya Milletvekili Salim Ererin, kbnya Mi
Beyşehir İlçesindeki spor terslerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi
(6/365)
4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ir
kence yapltıkları iddiası ile yargılanan resmî görevli
lere ilişkin Adaleit Bakanından sözlü soru önergesi
(6/367)
5. — İzmir Mffletvekli Rüştti Şardağ'ın, Türk
Hava Yollan Genel Müdürlük binasının ihalesine
ilÜşkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi
{6/372)
6. .— Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, TRT
nin «İnkılap kanunları»na aykırı hareket ettiği iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/373)
7. — Edime 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)

8. — U^lk MMetvkifi Yusuf Demimin, Uşak İh
Banaz Orman Bölge Şefine fflişkin Tarım, Orman ve
Koyişlferi Bakanından sözlü soru önergesi (6/380)
'9. — İzmir Milletvekilli Hütaeyİn Aycfem'ir'in, or
man köylüterinin kalkındırılmalân için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orman ve KÖyişferi Bakanın
dan sözlü som önergesi (6/381)
10. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin,
yurt dışına yapılan gezilere iılişk'in Barbakandan. göz
lü soru önergesi (6/3'82)
11. — BMils Milletvekili .Faik TarımcıoğSiu'nun,
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/3'83)
. 12*. —. Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir
va'tandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye
%etsi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384)
13. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımeıoğlu'nun,
1984 yılı yalttrım programının Bitlis İlindeki uygula
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/386)
14. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenöğlu'nun, toprak veriımfiğinin artırılmasına iliş
kin Tantn Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/387)
15. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımeıoğlu'nun,
kadınlann kaymakam olabilmelerine ilişkin İçişleri
Bakanından ^özlli soru önergesi (6/388)
16. — İçel Milıletvekiil Dürmüş Fikri Sağlar'ın,
yurt dışında çalışan Türk işçi çocuklarının eğitim so
rununa ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soni önergesi C6/389)
17. — Konya Mittetvekifi Salbri Irmak'ın, yaban
cı bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/395)
18. — Hatay Milletvekili İhsan Gü^büz'ün, Suudi
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı idd'ia edilen siyasî ambargoya
iftşkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396)
Devamı arkada)

19. — İzmir MMetövetoli Rü#ü Şartfağ'ın, Türîeiyette düzenlenen festivallere ilimdin Küttür ve Turizm
'Batanından sözlü soru önergesi (6/397)
20. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, M'MÎ
Eğitim Gençlik ve Spor eski Balkanının bazı tasar
ruflarına ilişkin Barbakandan sözlü soru önergesi
(6/398^
21. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ>ri, İran
İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etki
lemeye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü
Soru önergesi (6/399)
22. — İzmir MilleCvekffi Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyie
ilgili girişimlerine ilişk'in Dışişleri Balkanından sözlü
soru önergesi (6/400)
23. — Diyarbakır MİUeiCvekili Mahmud Altunaıkar*ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu İddiasına il'işk'in Başbakandan sözlü soru
önergesi 1(6/401)
24. — Hatay Milletvekili Alsdurrahman Demirtaş'ıın, İsdemir'in Irakla yapmış olduğu demir satış
bağlaritısına il'işk'in Başbakandan sözlü soru önergesi
(6/402)'
25. — Diyarbakır MilletivekLİİ Mahmud Al'tunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına
ilişk'in Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) .
26. — Adana Milletvekili Metin ÜstüneHn, FisikoJBirîik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna iliş
kin Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru öner
gesi {6/404)
27. — izmir MiHetvekllJi Rüş/tü Şardağ'ın, İran
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde
bulunduğu iddiasına iliş'k'in Dışişleri Bakanından
^özflü soru önergesi (6/405)
28. — Hatay Milletvekili Tevfik Biilâıl'in, Süiıdi
AraJbistan Hükümetlinin Hataylı va'tandaşlarımıza
karşı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi 1(6/406)
29. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişk'in Maliye ve Gümrük ve Millî
Eğitim Gençl'ik ve Spor bakanlarından sözlü soru
önergesi ı(6/408)

30. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güney ve Günedbgu
Anadolu'daki
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi 1(6/409)
31. — İstanbul Miüe'Cveikili Sabit Ba'tumlu'nun,
dış tikelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü «oru önergesi (6/4J1)
32. — İstanbul MMlettVekii. Sabit Batumlu'nun,
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin BaşbaIkandan sözlü soru önergesi (6/412)
33. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun,
•İstanbul tl'i Haliç sahillerinde istimlak edilen arsala
rın bedellerine ilişk'in Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/4T3)
34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğtu'
nun, Erzurum Demir Satış ve Dağıtım Deposu eski
Şefinin yeniden bu göreve getiriliş nedenine üfşkin
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/414)
3*5. — Denizli Milletvekili Halil ibraim Şahin'
in, hampetrol ithalatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Balkanından sözlü soru önergesi (6/415)
36. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'
in, istanbul Perşembe Pazarındaki bir binanın Bele:
diyece .yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü
soru önergesi (6/416)
37. — İzmir Milletvekili Aşlkın Tolkltaş'ın, göre
vinden ayrılan bir bakama bakanhk lojmanında otur
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi ı(6/418)
3'8. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinçlin, Burdur-GÖilihlsar İlçesi Çavdır Kasabasında bir vatan
daşa işkence yapıldığı iddiasına ilişk'in İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/420)
39. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul ki
taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru
önergesi 1(6/421)
40. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
tkınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkışla
rına tahdit konulduğu iddiasına ilişk'in İçişler'i Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422)
7
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE
KOMİSYONLARDAN GELEN1 DİĞER İŞLER
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