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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk, ta
rımsal üretimin teşviki yönünde alınması gerekli ted
birlerin belirtilmesi hakkında ve, 

Ankara Milletvekili Ali Bozer de, Hükümetin son 
günlerde yaptığı zamlar ve hayat pahalılığı konu
sunda; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
2991 sayılı Kanunun, Anayasanın 89 uncu mad

desi gereğince bir daha görüşülmek üzere geri gön
derildiğine Dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Dışişleri Komisyonundaki bir açık üyeliğe Halkçı 
Parti Grubunca aday gösterilen Tekirdağ Milletve
kili Selçuk Akıncı seçildi. 

Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım Kredi 
Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliğine bağlı 
kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy işleri 
Bakanından (6/34) ye, 

Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diyanet Vak
fına ilişkin Başbakandan (6/39); 

Sözlü soru önergeleri ilgili bakanlar Genel Ku
rulda hazır bulunmadıklarından, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar'ın, 
gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklanma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/38) 
mehil verildiğinden, 

izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş meyve 
ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan sorun
lara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi de (6/40) soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
11.4.1984 Çarşamba günü saat 15.00'te toplanıl

mak üzere birleşime saat 15.40'ta son verildi. 
Başkan 

Başkanvekili 
Yıldırım Akbulut 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
içel Kırklareli 

Durmuş Fikri Sağlar Cemal özbilen 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

1 1 . 4 . 1984 Çarşamba 

Tasarılar 
1. — 17 . 7 . 1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf 

ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
(1/28) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonuna -
içtüzüğün 35 inci maddesinin birinci fıkrasına göre) 

2. — 17 . 7 . 1964 Tarihli ve 5017 Sayılı Esnaf 
ve Küçük Sanatkârlar Kanununun Bazı Maddeleri
nin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Ek
lenmesi Hakkında 2 . 5 . 1983 Tarih ve 62 Sayılı 
Kanun Hükmünde Kararname (1/29) (Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonuna - içtüzüğün 35 inci 
maddesinin birinci fıkrasına göre) 
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Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, Toptancı 

Halleri Kanunu Teklifi (2/55) (Sanayi ve Teknoloji 
ve Ticaret, İçişleri komisyonlarına) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 9 . 4 . 1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa Bir Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/56) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) Başkanlığa ge
liş tarihi: 9 . 4 . 1984) 

3. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, 6570 
Sayılı Gayrimenkul Kiralan Hakkındaki Yasaya 
11 . 10 . 1983 Gün ve 2912 Sayılı Yasayla Eklenen 
Geçici Maddede Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yasa 
Teklifi (2/57) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 9 . 4 . 1984) 

4. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu 
ve Edirne Milletvekili Muhittin Yıİdırım'm, 9.7.1956 
Tarih ve 6785 Numaralı İmar Kanununa 11.7.1972 
Tarih ve 1605 Sayılı Kanunla Eklenen Ek 8 inci 
Maddenin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi 
(2/58) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9 .4 .1984) 

5. — İzmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 14 
Arkadaşının, Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Kanunu 
Teklifi (2/59) (Adalet, Tarım, Orman ve Köy İşleri 
komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1984) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 4604 sayılı Türkiye Zirai Donatım Kurumu 
Kanununun 3 üncü Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/60) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.4.1984) 

7. — İstanbul Milletvekili Mehmet Kafkaslıgil 
ve 6 Arkadaşının, 8.6.1949 Tarihli ve 5434 Sayılı 
T. C. Emekli Sandığı Kanununa Bir Ek Geçici Mad
de Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/61) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.4.1984) 

8. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Türk 
Kanunu Medenisine Bir Ek Madde Eklenmesi Hak
kında Kanun Teklifi (2/62) (Adalet Komisyonuna) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9 .4.1984) 

9. — Konya Milletvekili Kadir Demir ve 10 Ar
kadaşının, Yeminli ve Serbest Malî Müşavirlik Ka
nunu Teklifi (2/63) (Adalet, Plan ve Bütçe Komis
yonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1984) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -

Arpaçay Hayvan Sağlık Okuluna ilişkin Tarım, Or
man ve Köy İşleri Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/70) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1984) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum Hinin çevre illerle bağlantı yollarına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/71) (Başkanlığa geliş tarihi : 10.4.1984) 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Cemal ÖZBtLEN (Kırklareli), Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 51 inci Birleşimini açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Urfd 
nm düşman işgalinden kurtuluş yıldönümü dolayısıyla 
gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel üç sa
yın milletvekiline gündem dışı söz vereceğim. 

Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşu yıldönümü 
dolayısıyla gündem dışı konuşmak isteyen Sayın Ur
fa Milletvekili Vecihi Ataklı; buyurun efendim. 
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VECİHİ ATAKLI (Urfa) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; tarihimizin çok parlak ve o dere
ce anlamlı bir yıldönümünü idrak etmiş bulunuyoruz. 
Kurtuluş Savaşı öncesi Anadolunun muhtelif yörele
rinde başlayan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşlen
diği Güneydoğu Anadolu Bölgesindeki bir ilimizin, 
Urfa'nın kurtuluş yıldönümünü kutluyoruz. 

Tarihin en eski üniversitesi olan Harran üniversi
tesiyle zengin bir kültür hazinesini bağrında taşıyan, 
peygamberler şehri unvanıyla da Müslüman ve Hıris
tiyan aleminde özel bir yeri olan Urfa (ilimiz Birin
ci Dünya Harbinin o • karanlık günleri sırasında 7 
Mart 1919'da ingilizler tarafından işgal edilmiş bi-
lahara Fransız işgaline terkedilmiştir. Fransızlar iş
gal edilen diğer Türk şehirlerinde olduğu gibi, Urfa' 
da da Ermeni azınlığına dayanarak Türklere karşı 
bir baskı rejimi kurmuş, halkın izzetinefsini, Türk
lük onurunu kinci davranışların içine girmişlerdir. 
Hükümet dairelerin kontrol altına alınmış, keyfî tev
kifler, asılsız ihbar ve iddialarla Urfa ileri gelenleri 
tehdit altında tutulmuştur. Bütün bu haksız, adalet
siz davranışlar, aslında sakin görünen ve fakat ger
çekte bağımsızlığına ve onuruna son derece önem ve
ren Urfa halkının süratle bir karara vararak müca
delenin başlamasına neden olmuştur. 

29 Aralık 1919'da Urfa Jandarma Komutanlığı
na atanan Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş, Mustafa Ke
mal'den aldığı talimat gereğince Urfa'yı Fransızlar
dan kurtarmak için halkı teşkilatlandırmaya koyul
du. 

Sayın milletvekilleri, bu noktada çok Önemli bir 
hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. 

Urfa'nın kurtuluş mücadelesinin asıl önemi ve de* 
geri, düzenli bir ordunun yardımı ve desteği olmadan 
halkın kendi içinde teşkilatlanması ve yöreye özgü 
kahramanlık ve cesaretleriyle bu mücadeleyi sürdür
meleri ve Urfa'yı Fransız kuvvetlerinden ve Ermeni 
çetelerinden kurtarmalarıdır. Nitekim, bağımsızlık 
mücadelesi için bir araya gelen Urfa halkı iki ay sü
ren çarpışmalar sonunda bir çok şehit ve gazi ver
miş ve fakat bu kararlı ve çetin tutumu Fransız iş
gal kuvvetlerinin 10 Nisan 1920'de şehri terketmesiy-
le mutlu sonuca ulaşarak 11 Nisanın kurtuluş bay
ramı olmasını sağlamıştır. 

Sayın milletvekilleri, Urfa halkı çok zorlu bir mü
cadele sonunda birçok evladının kanı pahasına za
fere ulaşmış, yöresel kurtuluş hareketlerine de öncü
lük etmiştir. Ne yazık ki, başlangıçta da belirttiğim 
gibi, tarihî hazineleri bağrında toplayan bir zaman

ların medeniyet beşiği Mezopotamya'nın zenginlik ve 
güzellikleri içinde mutlu yaşayan insanların beldesi, 
bugün umudunu yağmura bağlayan, kendi kaderine 
terkedilmiş insanların yaşadığı bir il haline gelmiş 
bulunmaktadır. Tabiatın ve savaşların asırlardan be
ri süren tahribatı karşısında yönetimlerin, her gün 
biraz daha büyüyen sorunlara gereğince eğilmemesi, 
Urfalıların umut ve Özlemlerini hep bir sonraki ba
hara bırakmıştır. 

işsizlik yüzünden bütün kahveleri genç işsizler or
dusuyla dolan bu ilimizde, vatanına ve devletine bağ
lı insanlarımızın küçük bir ilgiyle mutlu olabileceği
ni de hatırdan çıkarmayalım. Bugüne kadar doğru 
dürüst bir iş sahası açmadığımız, fabrika kuramadı
ğımız Urfa'ya, tarihî gerçeklerin ışığı altında özlemle 
beklediği bir unvanın verilmek istenmesi de çok gö
rülmüş ve «Şanlıurfa» ismi için verilen yasa teklifi 
geri çekilmiştir. Aslında Urfa'ya «Şanlı» unvanı ve
rilmek istenmesi dahi, onun kurtuluş için verdiği mü
cadele karşısında çok hafif kalmakta, millî ve aske
rî geleneklerimize de uygun düşmemektedir. Urfa, bu 
uğurda verilen şehitler ve gaizleriyle daha yüce un
vanlara layık bir ilimizdir. 

Sayın milletvekilleri, yıllar öncesi, iktidara oy ver
medi diye bir il, ilçe yapılarak cezalandırılmıştı. Şim
di de yine bir ilimiz, mahallî seçimlerde iktidar par
tisine istediği oyu vermediği için başka bir yolla ce
zalandırılmak istenmektedir. (HP sıralarından alkış
lar) Urfalılar bu davranış dolayısıyla çok üzgündür
ler. Mahallî bir gazete, yasa teklifinin geri alınması
nı, «Yazıklar olsun, Anavatan Partisine oy vermedi 
diye bir şehir cezalandırılıyor» başlığı altında vermek 
suretiyle halkın hissiyatını dile getirmiş bulunmakta
dır. 

Gönül ister ve dilerdi ki, Yüce Meclis, Urfa'nın 
kurtuluş yıldönümünden evvel bu şehre gerekli un
vanı verseydi de yıllardan beri doğru dürüst hiçbir 
hizmetin götürülmediği bu kentin cefakâr ve vefakâr 
insanları bugün kurtuluş yıldönümlerini daha büyük 
bir gurur ve mutluluk içinde kutlasalardı. 

Kurtuluş yıldönümünü kutladığımız bugünde, bu 
uğurda can verenleri rahmet ve gazileri minnetle anar
ken, Urfa'ya verilecek unvanla ilgili yasa teklifinin 
Genel Kurula şevkinin teminini ve bu hatalı yoldan 
dönülmesini ilgililerden bekliyoruz. 

Yüce Meclisi saygılarla selamlarım. (HP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz. 
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2. — Gaziantep Milletvekili Süleyman Koyuncu-
gil'in, yabancı sigara ithalatı ve Türkiye'de imalatı ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Yabancı sigara ithalatı ve Türkiye' 
de imalatı konusunda Gaziantep Milletvekili Sayın 
Süleyman Koyuncugil; buyurun efendim. 

SÜLEYMAN KOYUNCUGÎL (Gaziantep) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; konuşmam Tür
kiye'de pazarlaması başlayan yabancı sigara ithalatı 
ve bu yabancı sigaraların Türkiye'de imalatı ile ilgili 
olacaktır. -

Ülkemizde nüfusumuzun yaklaşık yüzde 35'i siga
ra içmektedir. Sizlere sigaranın zararından ve ülke
mizdeki sigara içenlerin sayısal fazlalığından bahse
decek değilim, özal Hükümeti, kurulduğu günlerde 
sözünü ettiği sigara ithalatını gerçekleştirmiştir ve Te
kel kanalı ile yurdun en ücra köşesine kadar pazar-
hunnaktadır, Sayın özal, basında ikibuçuk - üç ay 
sonra bu sigaraların Türkiye'de imal edileceğini açık
lamıştır. Bu nedenle kendilerini kutlayamayacağım. 
Çünkü, Cumhuriyet tarihimizde örneğine rastlanma
mış biçimde Hükümet dünya sigara tekellerine âdeta 
bir pazarlama şirketi gibi pazar hazırlamaktadır, ki 
bu tekeller yıllardan beri Türkiye sigara pazarlarına 
iştaha ile bakmaktadırlar. 

Sayın üyeler, Türkiye'de sigarayı yaklaşık 17 mil
yon kişi içmektedir ve yılda 65 bin ton sigara tüketil
mektedir. Bunun 48 bin tonunun filtreli olduğu söy
lenmektedir. Bu zararlı tüketim malının yıllık cirosu 
3 trilyon Türk lirası civarındadır, yani, Türkiye büt
çesine yakındır, ithal edilenler ve imal edilmesi düşü
nülen yabancı sigaraları üreten dünya tekelleri, baba
larının hayrına Türkiye'de sigara üretmeyeceklerdir ve 
mallarını pazarlamayacaklardır. Bu konuda ihracat 
olanağı görmek çok yanlıştır. Çünkü, uluslararası te
kellerin Türkiye dışında kendi sigaralarını pazarlama 
sorunları yoktur. Onlar için Türkiye pazan önemlidir. 

Soruyorum; Hükümet yabancı sigaranın bakkal
lığını niçin yapıyor? Yabancı ve pahalı olan bu kö
tü, alışkanlığı niçin yaygınlaştırmak istiyor? Kanseroji-
yen özelliği olan sigarayı niçin kanser ilacı gibi çok 
acele yaygınlaştırmak istiyor? Serbest piyasa ekono
misi adı altında yabancı tekellere entegre olmayı sağ
layabilecek yaklaşımlar niye? Bunu anlamak güçtür. 

Sayın milletvekilleri, konu sadece tüketim sorunu 
değildir. 12 Eylül Harekâtıyla büyük ölçüde önlen
miş olan sigara kaçakçılığı Hükümetin, Tekel aracı
lığıyla yurt sathına yaygınlaştıracağı pazar ağını kul
lanarak bütün yurdu kolayca saracaktır. 

Kaçakçılar için bandrollu sigara temininin güç ol
mayacağı malûmunuzdur. Dünyada olduğu gibi, biz
de de özel sermaye kârlı olan yatırımı tercih eder; 
bu doğaldır. Ancak devlet, yatırımcıyı ülke çıkarı 
doğrultusunda yönlendirir. Türk özel girişimcilerine 
verilmesi düşünülen izinle sigara üretilmesi, devlet te
kelinin yerini özel tekellere devredecektir, özellikle 
yabancı tekellerden sağlanacak işbirliği ve kolaylıklar
la iç pazarımızı kemirmek imkânı bulacaklardır. Yak
laşık 3 milyon kişinin ekmek kapısı olan tütün tarı
mı, Hükümetin bu yanlış ve tehlikeli yaklaşımı nede
niyle tehdit altındadır. 

Uygulanacak politika, yukarıda saydıklarımın ya
nında yabancı patentlerde yaygın olarak kullanılan 
Virjinya ve burley tütünü ve benzeri türdeki tütün
leri Türkiye'ye getirecektir. Böylece Türk tütünü, ye
rini Türkiye'de yetişmesi şüpheli, tarımsal koşulları 
değişik, çiftçimizin alışkın olmadığı bu yabancı tü
tünlere terk etmek için zorlanmış olacaktır. Bü ne
denle, belli ölçüde ihraç ettiğimiz Türk tütünü, yeri
ni belki de Virjinya tütünü ithalatına terk edecektir. 

Ümidimiz, Sayın Hükümetin, Türkiye için bu ka
dar önemli olan bu konunun, çok önemli tahribatı 
olacak konunun, kendi bünyemize uygun olarak Türk 
tütününden daha kaliteli ürünler elde etme imkân
larını gözden geçirmesidir. Bu yapılmadığı takdirde 
halkımızı bu konuda yabancı sigara içmemesi için 
protestoya davet etmek, Atatürk Türkiyesinde millî 
sanayimiz ve yerli üretimimizi korumak açısından 
önemli bir görevdir. 

Endişelerimin gerçekleşmesi Sayın özal Hüküme
tini, konu ile ilgili olarak alacağı kararlarda tarih 
önünde sorumlu kılacağını belirtmeyi, Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin bir üyesi olarak tarihî bir gö
rev sayıyorum. 

Hepinizi saygılarımla selamlarım. (Alkışlar) 

3. — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, İşsizlik 
konusunda gündem dışı konuşması, 

BAŞKAN — İşsizlik konusunda konuşmak üze
re, Kars Milletvekili Sayın Ömer Kuşhan; buyurun 
efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri; 
bugün gündem dışı söz almak suretiyle, size de gel
diğini ve eğer yoğun çalışmalarınız arasında fırsat 
bulabildiyseniz, yine okuduğunuzu da tahmin etti
ğim, bir vatandaşımızdan gelen serzeniş mektubunu 
milletin kürsüsünden tekrar dillendirmek, hafızalara 
tekrar getirmek ve dolayısıyla bu tip vatandaşlarımı
zın, bu durumda olan vatandaşlarımızın derdine ge-
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niş ölçüde çare bulabilecek olan Türkiye Büyük Mil
let Meclisinin çalışmalarına o yönde bir aktivite 
getirmek gayesi ile huzurlarınızdayım, 

Mektup, 27.2.1984 tarihinde bir vatandaşımız ta
rafından yazılıyor, izin verirseniz mektubu aynen oku
yayım, ondan sonra da size görüşlerimi arz etmeye 
çalışayım. 

«Sayın Ömer Kuşhan, 
Kars Milletvekili; Türkiye Büyük Millet Meclisi, 

Ankara. 
«Türkiye Büyük Millet Meclisinin Sayın Üyesi; 

ben, yurdumuz toprakları üzerinde yaşayan yedi nü
fus, beş çocuklu bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı
yım. Çocuğumun en büyüğü 13 yaşındadır; üç çocu
ğum okula gitmektedir; ama işsiz olmam nedeniyle 
okula gidemeyecekleri gibi, ailemin geçimini de sağ-
layamıyorum. 

Günlerdir iş aramama rağmen, bulamadım. Haya
tım boyunca ismim kanunların menettiği bir olaya 
bulaşmamıştır. Daima Devletime bağlı kalmış, yasa
lara güvenmişimdir. 6.6.1969 tarihinde merkezi Gazi
antep'te bulunan Güneydoğu Tarım Satış Kooperatif
leri Birliklerine kurs ve imtihan neticesdnde işe gir
dim. Bilfiil bu kuruluşta 30.11.1982 tarihine kadar ça
lıştım. Kuruluşa ve üreticiye yararlı olduğuma inanı
yorum. 30.11.1982 tarihinde hakkaniyet ölçüleriyle 
bağdaşmayan bir tutum içerisinde «tenkisat yapıyo
ruz» diyerek işimize son verildi, inanıyorum kî, biz
lere sahip çıkacak bu memleketin sahip ve idarecileri 
vardır. Bu sahip ve idareciler de, 6 Kasımda milleti
mizin serbest iradesiyle millet temsilcisi seçilen üyeler 
ve parlamentodur. 18.10.1982 tarihinde kabul edilen 
Anayasamızın 5, 17, 41, 42 ve 49 uncu maddelerinin 
ilgili paragraflarından yoksun bırakılmayacağıma ina
narak ve Anayasamızın 74 üncü maddesi ışığı altın
da dileklerimi yüce parlamentonun sayın üyelerine ile
niyorum. 

Nüfuslu ve dürüst vatandaşlara sahip çıkacağınızı 
dileyerek, bizlerin iş kaygısıyla yarınlarımız ne ola
cak endişesinden kurtularak, topluma ve Devlete gü
venimizin sarsılmaz bir inançla bağlı kalmasını ve ya
rınlarımıza ümitle bakacağımıza inanarak, dileklerimi 
Yüce Parlamentonun sayın üyelerine arz ediyorum. 
27.2;i9Ş4 

Saygılarımla. 
Mustafa Ateş 

Ünaldı Mahallesi Hasip 
Dürrü Caddesi, Sokak 11, 

Numara 13 
Gaziantep», 

Değerli milletvekilleri, okumaya çalıştığım bir va
tandaşımızın serzenişi, benim ölçülerim içerisinde ken
disini değerlendirdiğimde - ki sizler de buna mutlaka 
katılırsınız gönülden - kendisi bugüne kadar dürüst 
kalmış, yasalara kesinlikle uymuş ve yasaların em
rettiği hudutların dışına çıkmamış ve bir insanın tabia
tının tabiî sonucu olarak evlenmiş, yurt yuva sahibi 
olmuş, beş tane de çocuk dünyaya getirmiş, onlara 
bakmakla mükellef bir vatandaşımızın serzenişi bu. 

Büyük Millet Meclisinin çok değerli üyeleri, he
pinize geldiğini tahmin ettiğim bu mektupta, örneği
ni size vermeye çalıştığım binlerce Türk vatandaşı 
bugün bütün dikkatlerini Yüce Parlamentonun bu ça
tısı altında ulvî görev yapmakta olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisine çevirmiş ve kendilerine iş im
kânları, çalışma imkânları yaratacak iş sahaları bek
liyorlar. Bir insanın hazırdan değil de çalışarak eme
ğinin karşılığını isteyip, bu şekilde geçimini sağlamak 
istemesi kadar tabiî bir şey olamaz düşüncesindeyim. 
En kısa zamanda bu şekilde işsiz vatandaşlarımıza, iş 
imkânı bulunamazsa, biraz önce okuduğum mektupta
ki bu vatandaşımızın da belirttiği gibi, işsizlikten ak
şam evine giderken ekmek götürme imkânını bulama
madan mütevellit mümkündür ki kendisini bugüne ka
dar namusuyla, şerefiyle, ahlakıyla yaşatmış olan in
sanların bu yönleri haleldar olur, bozulabilir, dejene
rasyon geniş boyutlara varabilir düşüncesiyle konuyu 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin kürsüsünden bir de
fa da bir milletvekilinin sesinden bu vatandaşımın adı
na sizlere duyurmak ihtiyacını duydum. Elbette ki he
piniz, ayrı ayrı bu konuya eğilecek ve mutlaka buna 
genelde bir çare bulacak çalışmaları mutlaka yapıcı 
yöne yönelteceksiniz ve yönelteceğiz. 

Buna inanarak hepinizi saygıyla selamlıyorum. (Al
kışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Sağlık ve Sosyal İsler Komisyonunun 
«17.7.1964 Tarihli ve 507 Sayılı Esnaf ve Küçük Sa
natkârlar Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi ve Bu Kanuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hak* 
kında 62 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Bu 
Kanun Hükmünde Kararnamemin Sanayi ve Tek
noloji ve Ticaret Komisyonunda görüşülmesi gerek
tiğine dair raporu. 

B A Ş K A N — G'üınJdiânKe ıgeciyoiruz. 

Öünldamitailakı fctuınluışfar tamiiınldia Safglılk ve Slofsıyfafl 
îşjler Kioımiîsıyoinıunuın Içltlülzlüğüm'üzlüin 35 'irildi ımaldıdle-
ıslinıe göne verümfiş bur ınaipoıttu viaındır; ofkUtuyoiîuım : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'6.4,1984 

Yüksök Baştonllılkça 19.12.1983 ItıalılMnide Kxmk-
yonumuza hlaıVaflle eldıillian 17.7.1964 Tairöhli ve 507 sa
yılı Etenaif ve Küçlülk Sairta'tlkârlair Kaınlumunun Bazı 
Maddöîaıiiınjin Oağiişttllriillmıasii ve Bu Kanıunia BaEr Mıa(&-
delar Eklhvtmm Hjaikjkmnfdia 62 saıyalllı Kanun Hükimîüln-
de Kamaııinialm'e He, Bu Kaimin Hülkmıünıdie Kamaırnıa-
ımteldle Dağüı#fflk YıapıÖmafsılna Daliır 81 Sa/yiût Kaniun 
HüÖdmfOntdb Kıainaiımiaimıe, KlotailsyöanKmuizmin 23.2.1984 
ItiaiHİhiıride yaiptoığu 9 uncu iBinleşilmid© igöruşüİüjp taoe-

Klottnılsyoınuimıulzlun asals jtuıba.rİıylJe •sadece Çalîıışima 
ve Sosyali Güvendik BaddaınHugıt İle Sapflc ve Soisyaft Yar
dim BatonMlkıiKm 'Jl'glenicfatien taisaırı ve tdk#flHerd iın-
Oöîeyip Ikaınaaia ^aıglalmıaıklıa yelikiÜ olduğu; 507 sayılı 
Kaımınia (götte Ikturiulîımış Gsnıaff ve klüıçtüik saınaltlkâri'Jaır 
darnıdkllarfi lüle ilgin şhiizımteltöleirüî yüınültimıefk giöıiavinıiın 14 
Araıllılk 1983 taiıilh ve 185 Saıynlt Kanun Hültimünde 
Kaıpairruaımianin 2/ır (miaidldielsöı iıîe Saınalyliı ve Tiıoaınöt 
Balkaınllığıiniaı varilldli'ği göz öniünldle Ibuüiuınldu'ruillaır.alk her 
tiki Kaimin MiÖcmlüınidte iKaımırnameniln, S?lrü:;yi ve Tica-
ıret Balkalnllığıınıı Slgfflandiıren telklltf ve tasaıri'hın kıc:t<> 
yjp ÜaaatBftlai foağfîaımıalya ydtlküli ofon TBMM Saöatyıi ve 
Tdkîniölo ji ve Tlcaıtiejt Komlils(yo>nıun!uın Öhtisaısiı daihıîMn-
de otoğutaattcaıriaır vanillidii. 

'Bu ıtndtiemHa, sözü «dfflan kanun hü'kirrtülnidekti ka-
naırîöairaeBerîin içtüzüğün 35 imdi o^ddestyin büriiDcdı fıik-
nalsa gareıgünce Saiflaıyî ve TetfanıaBoji ve Tkaırat Komis
yonunla hıaıvattesinli ısa(ygt 'ite wz ödertüz. 

iMusftafa BalkuÜair 
Balkan 

Malümıult O r t a ı 
Sözcü 

Ansaın SlalValş ArpıajcmoğlSu 
Üye 

Naldir Paizadhaişı 
Oya 

Imiren Aylfault 
Üye 

Mustafa Kıihçaisltan 
Üye 

ıRıizfaı Önıar 
Üye 

Buırbairiı Kama 

'Haımıdiiı Özsoy 
KaUip 

NövZalt Bryıüd'ı 
Üye 

BiM Şişman 
Üye 

Osmaın Nurö A/teydl 
Üye 

'AHi Ridivain Yıüıanm 
Üye 

Çaikaın 

BAŞKAN — Saınlajyi ve TefcrtoÜioji ve Ticaret Ko-
mııilsyoıniu da ayniı giöriüsMdliir., 

Adı geçe/n Ikaırtun IhRükımlüınıdle kkınajnnıapneÛer, fBıaşkaıh-
l'iikça Sainlaıyli ve TdkiniaJoji ve Ticaret Komisyonuna 
|ııaıvaıte ©dTlîmlisItliır. 

BiHgitenlnıkle sumıtav 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 
A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
İşleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/34) 

BAŞKAN 
geçatyoıluz, 

GülnldıamİOTİeıiını Isöztfü Sanallar kilsim tna 

ISözÜü öoinuîajr (kılsimlunM 1 İnici saımıaılnldla, 'Kaim Mül-
latlVe&l'illi Salyanı Halîfe Soyfflu'taıun, Tanım ICneîdıf Koope-
'iialtlifîerli Ooğu B'öigegi Erzurum Biırui'ığilnıe Ibaığjllı too-
pieraıtiffere •'iüiışklin Tamim, Onman ve Köy İşleri Baöca»-
ıniılnldlain Söellü islortu Önıangiasii Vajr, 

•Saıyıın Halllils Soylu bumldıall'air mı eıffendlim? Bura-

Sayın Balkanı?.. Ydk. 

Bu nadenöle sö2)îü sorulnuln ıgönüşülmesi erteilan-

2 . — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/38) 

ıBASKAN — Sözîîü sioımiar tamuıımun 2 nıo'i s/tma-
ısiünldiaı yar alîaın isözll'ü soru öneuigıelsıiinülrı görtüı§ıüll!mıeısii 
5.4.1984 «aırİılinidlaB İıilhaffleın 10 g'ün igllli Baflaanfflığıa 
mıehll Verlmıîş loBlmiaısııı ıflddienılyjlle 'bu lbii!ı(îeştoi)db görü-
şliiiîlmelîii de eılöetÜanıecıelkıtir. 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diyanet 
Vakfına ilişkin sözlü sorusu ve Başbakan adına Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 

'BAŞKAN — 3 ülnıdü Isarafda, Oridu MiÖMvieta'fli Sa
yın Balhırilye Üçolk'yn Diıyamat Vaikftmia ülllî kliln Başto-
fkiaınĵ ain sözdü sonu öoüeıılgıasliı Var.. 

ıSalyüin Balhrüye Üçok?.. Butriadsu ' 
Saıyıın 'Başlbalkıalnı?.. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY ^BoBu) — 

Sapn Bagifcaın, SIÖ2İİÜ GJonujyıa ben cevap veıreüa|:ım. 
BAŞKAN — Saıyıın Baikan buıraıda. 
Sözlü somu önıaflgasiilnli olkuituıyöfflm : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdalki sıarutmıuın Sayam Baışbafcam taınafı/ntdıajn 

sözlü olarak yanıt lanmasını dilediğimi a r z ' ede r , saygı
lar sumatruma. 

Doç . Efe-. B a h d y e ÜçıoSc 
. Ordu Miilîletvdcİli 

1 , Ddvlelt Baikatelkğı - Blaçlbalkaın Yaındlumarjığı 30. 
Klaissm 1982 Uaırih v e 02-34/2409 mjfto. 'MJüffiejtlfiilj / » a -
poufllatu nieldan hâlllâ işlemle tomıteaimiKştteır? 

2, löilya'rtet Vaıklfı k a ç şiıriket IkuıttiKuışftiuir? K u r m u ş -
sa Ibunlllaırıım IbaışMmda Ikiiblter vtadidııır? 

3 , Haic tösleri inleldem Diyajmeit ıl̂ liemiınl'm döne r ser-
miaiyösli İle yürliltiülllmüilyoır? 

4 , H a c ı aldatanımdan fazlla paıria <altaıı<p a>rta4 yüz 
ıriiyo'dlaıran Valkfia igilütöıği d o ğ r u mulduır? 

5, Diyanet Vialkf ım»n lihışaıa't 'şiiirlkıdtli, ımialtlbaıacaılık 
ve yıayım şiırikdtıi vıe. ş/înıidii dle baÖdkaJMıye #rlkıatii talma 
h'azii^lıığt Üçıinide buliurtduğu söyfeniüM doğru mdıdıuıt? 

(BAŞKAN — IBüyıfriuın Salyam B a t a n . 

imin gömevİteıni yönümden fevkalade m a t a r f l u görül-
mddtedir . Ka ld ı ildi, h a r r a p o r u n de&ediöndiıritaesıin-
ıdein «onma; (geçecek Ideivırdltar aldlî ve İdare baltaamldaın, 
ısfüiîe yönünden klam^awimıi!zid|a b e i r İ dönömferflle u -
ını/râainldmııKImiıistte. 

Tüıftdîye Oüyaınelt Vlalkfiı ş'Smdfye flealdair kaidece bir 
'alnanıım şi^ketün fcurullfuşıına üşitinialk dtmıiışlbiır. Bu dlu-
ıru!m mıamlbemleüe toettdih ıeld)iÖmli'ş vıaikatf selnıedliıniim 3 Ün
c ü malddesüınle d e uygum 'dfülşimieildtfeldfer. Meızkûır şfiıikie-
Itün ®eınmla(yeslirKe ytüzide 9'7 ıniiısipeftibtdıe kaltaflknıış o l a n va
kıf ş/irlfcdlftı mfomlnıat sanmialyesiı 200 mıillyön İDratdlur ve 
haden ödeninmş senmıaıyelsü Üsle 100 mi lyon lüra ciVaınnda 
Ibfufliuin'm'aifcttaıdlur. Siriket hlalUein Klooaıtöpe O a m İ ıBruştafaftıt-
mlıin «aıalhhlüt lişlfeflM Üzerim© aHmıılş ve İkMamift ytofliuıyaıa 
ısoguik h a v a dapocufflulğu faiaJlliyötilleıraiyle d e miaşgull OIH 
mialkttlaldıır. Valklıin ıbu gâriddt dışıradla faıerhlaimgıi feliır çlrir-
IkdtHIe fhiSç*biîr Işltinalkiiı IbüİJirtoaldığı gSbü, mertoainigli Ibilr 
yaitort t ışirikieitli d e lydkknfl. Şirflüeıt f f e i r î ' fialaIMydtalarlim-
d e n doğan vergilerini de ödemektedir . Şirket ana-
sözlöslmiösiıyH© teSpült ddlillıen geçfibi y ö n e t t a kiuırıulk lüıye-
flarii içendi aıraHaonda ıya;pftulkHialt% Iseçüm sonumda, vafcıf 
Item^iifcihi Ahımdt Uaulnloğlu'nu Yönldt,!|m KuırtuÜkı Baş-
kanlîığünıa sieçmıiiışl'jardllr. Yönıdîl'lm KuıruTJumuın dlilğar üye-
terü; Alhlm'elt Kücülkjdaığ, Büldaıi Çatkur, Mdhitmelt öz* 
(tfulniç ve KarnıaU PaltifcalbalnıagUulduır. 

(Hale aeMeüt i fdlüzönlielmıe çalııışımıafîaıri, 67 iüldle, Su-
uldî Artialblilsitain Ve ıydl: güfcaırgâhunida bojtlıutntaın tüı'JklelSeride 
çd^Şli Üialtica|mıa!îaimin yapıl'!mıa|sıımıı 'genelkifemieflatiödliir. Bfü̂  
Itjiln ıbu Mairöalmlaiîlaııiıin, mıerlklezıi Ankaıra'ldia bıulliuınain 'biır 
idörfar söı(mia|yeylîe v e Idevlelt hıaröafmıalaaninııin gıeıreMfrfdü1-
ği ulsulllıer içeıteinide yıapnHaimaiyaJcağı 1977 y#Jradlain bo-
ırli edinfflön flöcırlülbdlelr. sioinluıauınıdaın alnllıaşîdlmıiışltıır. D ö -
ıner senmiaıye siisltıelmii (ilse, mıahliyöti dolhiyıısılyia Ibütoye-
isÜntde (bttntalkılm ımiaihizıttrlDaır ıtta^îimalktaıditr. 26 Nüslain 1979 
günflü 17439 Saytıilı 'Blalkiaınlîlar KTOUIÎU Rainaıın gereığ(i)nioe. 
Mac i^dmffledtoiln orgainütaa^ytoinlıı ve yMitlültaietsI, Dıllyar 
ndt İşilfarfi Ba^kalnlîıığılniıin ideimeitüimıi atonlda EXilyamıelt Vbfc-
funla îbilır görelv offla'rialk Vemflmü'şltir. Mıavouıt u(yglullla|ma 
ıdevlet Ibültç'elsjinlden .faleMhıainlgi! b i r harcam'a yaıpıllımla/saını 
İd» geıridkitliran(elmıe(bbe(dliır4 

26 Nlbam 1979 günflü Î7439 sıaiyıllı, 7 Marlt 1984 
günlü 7737 sayılı Balkanlar Kuru lu karar lar ıyla Türk iye 
Öiyanıat Vaikflıinıa Ih'alc ve ulmıre siöfeıtaliyllie %'ffi d'üzen'-
febme göHöVi «eVdi eldimıîşltliıa Bu Wilzlmıeltllleın»n ylüirtültlüll-
m e S M sagtaimaik maklsadı^Iia h a c koanfeyünunca tespit 
«IdıiHeln ulsiuil Ve ösaisdlaır dalhlillünıdb hale v e umıneye ıglde-
aek ValÖalnldaışlIaııidain alınfmlalsı gerekli ü c s r d t e , Dlilyaınıeit 
İşkıri Baişikaınlığııram jdftnleltlümii ail'tııında makbuz Ik'aıtşcHığn 
ıtlalh)s/31 eldİmökltâdliır. Aymıoa, Vakfın yapacaiğa Ustmelt-
fljene .büı Iflöspliıt 'ödİlan (Ckcmettıin yeitaemieisıi' hıarJnıdie Ve oır-

D E V L E T BAKİANI K Â Z I M O K S A Y dBıoliu) — 
Saıyaın B a ş t a n , muWtewem mllletvelkliöllarii!; Oridlu Mttt-
(leltlvöfcifji 'Safyıln Bahriiıye Üçloiklum sordliaınnıı Sayın Baş-
balkam aidttua ödvapdaimıalk ütaare hıujzuıröiaıriınıılzidla bufflu-
nıuıyomım. 

Devlelt iBa(kia|nlîıiğı 'Balşlbaiklain Yarldl'Jmcıâğımıin 30 
Kalcım 198'2 g ü n Ve 2409 öajyıdlıı yazılsı mlüifleitllliiş rapoırr 
laıraylıa llglîi loabıayıip,' DSyalnat .IşÜlarii BagddajnlÜ ı̂ ve 
Türlküye Diıyairtet Vialkfı ç^adüşlmalairı lülziarıilnidb. olteidlem 
(bani Ibazsı çevrdllarde arltaıyaı altıülam çe^llîlüi ıSdldlilal'lajriım 
soru'şturülması isbegjiıylle lÜgÜldir. 'Bu yalzm üzerine id-
idîalkm İ»noe|liamıdk ütaere IBaşMdamfeğto 2'2.ıll2.,19«2 güm 
ve 4013 saiyıllı vagiystfk Salyam USılslu- Hükjüimiefâ <d!ö-
ınemıinide 3 Ikilşiiltik (bâr miülatıtüşiîlar grulbu ^önevabnıdii^ 
aıJîmli'ş ve b u (kiurutt' 3 ay ^üire jile söziü ddltem lödjdifcdaın' 
ıde(taıy)h -Iblir ^dktiddle InodlelmiSgtlir. M(üffie|tltli#erüm foü fc 
oelîeımelleıHi ısanluloulnida Baişlbalkainilıia SMnidiulkiliajrı ırapıo»-
,rnın ıdöğöıfllenıdiirliiSmielsıimlden, o *aır»iıhltıe görevde buOıir 
mlaın Sayun Ba^balkan Bıilîsnıd Ulum İtaırafıddam her
hang i fbiır kıatmu görevMsd hafakında aldllî ve Marî i ş t e n 
uygulanmasını gerekitirecek ağırlıkta kusurlu bir tasar-
mulfiuın Söz ıfcomulsU dîmıadlıığı kanajatötoe VamÛd# amUaı-. 
şıtoaikltiaJdk. MüfeditÜşiliar ' raporunun litşflsetme taib'i tuiM-
(mialsmnla (lüzuımı görlüllmiddlfıği de , ıdoısıyanam yünle o torlifh-
Uarlde Baişfcialkiainıllılklça Ihııfeia tealkîııwlmıa!s'i/yla ontaiya çak-
ımıalkitaidlıır. Bu mapamın ıo. tarlhlte, Sa|yım UÜlulsu ıtıartaı-
fımldam diüteulm ve zıaırunelt görîiîîmfülş oösia jidli, ilşüieıme 
kbmiuÖmıuiş dlalcaığt (da fealhltiam Varesltıefdilr, 

Aynıı Ikoniuflamn ıtldkriaır ıfie&ratr Itldflİsje iflalbi tiultlull-
tmlalsı, Ikuırullimuş odfaııı hleyeltllleır ve ıtefbişe «aibü oGlaln -floa«-
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ganmaisyomın ajdsamama&ı flçito. valkıf yüzde S om-
mndaı hacı ajdiaıyiaranldain ek katikı atoııatatöidıır. Bütün 
â^emftör «amamlaniip gemçelk maJSyelt MMeninoe, aırttsan 
Boşattı hacıilara ialde eıdlîBmıelktetcir. 

Vaikiiflaran kendi tsttaltiüübnlıve göre Hakiden çok şir
ket koiıiraasırat yaSalklaıyaın hir hoiMm toıkinrrfâ)d«gj ma-
^lumWidw. HüıOdiye Ddyanıejt Vakfınım yuJkara'dıa bair-
Üîen. şiıtkâtin d*şi!rida bu^fün içrn hetrha'njgr bir ba^ka 
ştörlket Jfeummıalaı veya ıJştâralkü blâbis konusu kfesgüSdür. 

Saygılar sunuyorum .(AHlkışîajr) 

BAŞKAN — Salyîifn Uçak, Verâen cevabın 'b%i-
nibto «uygun olup oflmia/dtğı haMcında görfüşlüln/iMi açıik-
îalrriak üzere 5 IdsalkuUca ile s*rMı< olaraik söz ailalbfei-
dte, 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Söz Myorum efen-
UJm> 

ıBAlŞKlAN — IBııyuruliKiız, 

BAHRÎYE ÜÇOK (Ordu) — Saıyjin B a ş t a , Yüce 
Meotösm sayın üyeHanr, Dliyaınet î$aıü Ba^kafrfLğına il-
giîeadiron sözHü soruma yajnttlarjnı HütfetfcJkleri için 
Sayın Bakama t«şeiklküıilerirm sunıuyojutm. Arıcaik, ken-
dilenirtim dönettnline alilt ofrnaıyan pek çok yolsuzüluıklar, 
dosyasııyîa bMikte elîmdadlto. Konu mahkemeye j>nlti-
kaJl efOrriüş, sonraldan avükaittn davadan vazjgeçtiıği/rii be-
drîtimıasıi lüzerline dava îdiüişımfüşttjülr. -; 

Bîr tnierimer ydlsezİUığu vardur, hir Kocaitepe Camiî 
yoîstuzlfuigıu vaırdiıır, bir bale ^fer tafe i toanzSlm ekter-
İken allınan ifazUa partallar Vardır, bir Diyanet Vaıkfı-
w«n üzenine vazife almayan lişdere müdahalesi, konusu 
varfdır ve Sayın (Balkana sariduğum sorunun bMnci ıksis-
mt 5 mialddeyi ihtiva düm/ekte idi. Burferi'n, hemen 
hamen en önemlisi dlaın, Atatürk'e, Atatürk İlkeffleır&e, 
rejime karşı olan bölümlerine Sayın Balkanımız riiiç fe--
ımais ibaıyurmıairnjıı̂ l'ardiıır. 'Ben sürerin çdk kusrtlliı oldu
ğunu göz önlüne alamalk, ülkerrttzin rejtoirii ügitertdi-
ren laîkMk konusu üzerinde tatmin ediümediğtoi ve 
bu konu üzeriride Sayın MealMmiEi bîlgi sahibi fcıfl-
malk üzere IbUrfkaç söz söylemek istiyorum feni«Mle. 

Ancak, Sayın Balkanın Jfiaıde buyuirduikferı husus
lar, bu ıdaüre ba^rifo&ının eslki ya da yemi mıetösup-
Bara, amorflara tanafi'rtdain veriten bitgüere daıyaınldığı için 
gerçeklere gereği gülbi bir yaklaşım sağlanamamıştır; 
bu aşikârdan Sayın B a t a r a . bu konudaıra otelden beri 
aşina olmadığını da tahmin etmekteyim. Böyle olun
ca, kandfleröne sunulan bflgtfierin sımrflaan içînde kM-
mıaıya fnedbur kaÜrnsşHıamdur. 

Saıyın rrtilletvekaieıii, Diyanet IşJetniyte isfigfHü oteralk, 
®mk ve Atatüıfk haadkırtda, Diyanet l ^ i BaŞkanh&t-

ma dergi, gazete, takvim gibi yayaiSarıyla açıkça 
afteybje bir kampanya; evet, âdeta bir Ikaımpiaınya aç-
Itoğı üzeatlade fofeucalk sözüerim, 

30 Kasım 1982 ttaırtlhl offlup BaşibatfCaM^a sunufem 
Yüksek Detıetkıme 'Kurulu naporları da busnu toyüt 
e t o i # r . teatf etmetfdten çd^nmeyeSm ki, bugün Tüf-
adiye çcşM afejflrtknn yajusıra, Cumîıutliyete karşı, şe-
ırtatı açıik veya öntülü olaıraık savunan mihrajklllaılk 
İcarşı kaîişjyatojr. BurÜar, almaçîanmı çeşli^i derrteMer 
Ucuraıraik ve devtetin meismî bir kuırulSuşıu olup her ylön-
1den yetki adamnı genişUeten Diyanet İşleri Başteantoğı 
aırıacıhğıyla geiiçsddk^rraaye çaibişmakttadıriar. AfaHla-
rırıda NurcuOar, Süteymanoılar, VabdertSoikr, Yeniden 
IM'jHH Mücadeleoiler, YemıMifter, Ak Gençler, Ak Güç
ler, Yertt RüfaiSer, Nakşİer, Osmadlı YemlitkçBİieri gi
bi asyıtrimÜar vanlsia da hepsinıi hür dioğaitudia fdopltaıyan 
ve aynî oepluade birflteşlüiıren İdeal, çağdaş yasadanın kad̂  
dsııılîmialsıı ve feri y a ^ ^ 

Uzum bir Blitoedbn berü jSertoest plilyas!a/da bacan öz
gürlüğünden yararlanılarak satılan kitapları hir yana 
buratemaik aartuandaıyıız; aıma Devtet ibültçesiîınldieın slağtlla-
ınlan 100 imiyoirillarla Devlet aıdına ve Devl/etıe kamşıii 
rejimine karşı yapılan bölücü, yıkıcı, müstehcen, çağdışı 
ıkalttmış; ayrıca suç unsuru toşuyain yaıyınlları görmezden 
gökrıielk, sonunda topOtumaıırnaızu 12 Eylül öncesinde 
Kafeifiam^aınımıaraş, Çonuım ve Ktanya olaıyîlaırına kadıar 
igfê 'irtmiâşlfiiı̂ . 

Tüılkiye'-rtin en ücra köşelerine kadar camiiOleılde 
görevli vaizlîeriyle sesini duyuırabilîen Diyanet isleri 
Başikaıhlığt, atkmHama> idurgunMc verecek ölçüde çağdışı 
yaymto yapmlkltaıdır. 'Bu yaıyınHardta, uülusaft güinlar-
de, hep sutafltıik, halîifeİk dönemlerinin özlemi dlla 
getiırîîmiş, diroeû konularda yüz kıızaırrtacı ölçriitere va
ran, h'altltia aışatn ırmMiehcen Ve sapıkça biilJgffler vedltaiş, 
öntfüüü lifaıdetfente Atatürk ve devrimlerinin tümü ye-
rfîmiş, Sunî iımattriiîajmn gösterdiği yoMan şaşmamak, 
bunun dıştrida biMito yöSardlan kaçınmak koşul ök-
raik öngörülmüş, ba^ka mezhepten olanüar sapık ök -
ralk damsaiknarfliş, Atattürik devrümîtemne karışı cihat 
çagnılaJiı yapmalktan çe,kmJfe»emd^ir. 

BAŞKAN — fiiir 'dtaikütktatntız Hoafkntuşttıtr effeınfdiırk 
BAHRitYE ÜÇOK (Devamllla) — Efendim, tonu 

çok önarM Çok ıttea edUyarulm, Hünikiiye'nliln geösce-
ğtyle 'illjgMi 'bir konudur. HerhaMe Saym Başkanım zattı 
âÜniz ve Sajyjfn Medfifis ba'na hu konuda biraz müsa
maha lütfederler. (AnavaJtan PaırjtlM sıradanından «Hiç 
niyettkrüz yok» setelleri) 

BAHRtYE ÜÇOK {Devtaimllıa) — GerçeMeriden 
kaçıyorisutmız omun İçin. Gerçekleri söylememi .iste
miyorsunuz. 
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-BAŞKAN — Lüıtöön efienidilrn!, ılüıtfen, münâkaşa-
>ıa seiböbiyöt vontfhiiecîdk da/vraınıştaırda. bailunimayataı 
efendilin, M e n . 

BAHRÎYE ÜÇOK (Davaattla) — Yinıe, bu ->y&-
ymlaılda ıtüliböterin ıktapaitteamna, eâkıi takvimite temk 
ödölkTita^rte, saoit ve kıyaföt JdeyKimft̂ Bilrte çaıtitnaiktta ve 
Ibu dâvrimilietr tosum dinini yıkmaya yâneÜm(% gtfbii gös-
Ifcerrüllp, «Hanigl malddî, mıalnıâvî sflîahıınila vuruştun İs
tan yıkmaya çaJbışatn atarriaırüa?»*dt!tye sorutetrVyöneft-
ItlDmıişItlJr tlopfluırnıa ve «UdairaınTılk» diye MİteKanıen dıev-
iitîfrtlerttn ftaışÜlairttmJaisıi} ö«ıe>ıiıfbrı)iislejır Diyafnelt Tâllcvıilmlint*n 
2 3 - 2 4 Ekim 1979 tourihtei gösltönen yapraiktaraıin 
«rkateınıda. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU <Zton®uiWalk) — 
O zalmıain nldden ılfalde «»timleid'iinffiz? 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — O zaman bu 
Mectlüsite değildim; ama ya^lanmla oevaplaın'm ver-
<dkn< 

Takvim yapırağırfda, «Hilflafet bu mîütefce 'ilahî ema
net oflaırialk tevdii edifflmıişltfir» cüimfesi, b'Bmlseft vterîBtem 
talban ta'bana ters düştüğü halde, toplumun bilincine 
Hr gerçtökmıiş glilbi istenmek fefcertiîmi§t.rr. , 

Yine Diylaınielt GaBdtiesînlde, «isîaimıısn bugün ©n bü-
lyiük ınidkaamniıın, dünyevî maınıalda mıerdi yoklıu§u oill-
idugu -jyaınfi halifelik mûxm$âax\ak- dinlin ©minteniınli 
yerlime getirmöyarieri veya ımülMd ve &apk mezhebe 
eğilimli olanMri (onların ifadesi böyle göreve al
mamak, dinide yeniiîklben fcaiçı/nmak ve daitaa dihaft 
ödenek (ülkeyi #erişllldtaefc» telkirtlieri snk sık yi/nellen-
tmlüşıtlir, 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguıld&ik) — 
Maınıgii tartJM'i «aizetıe öf enldîm? 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devaımflla) — 15 Şulbâit 1979 
Itarlilhl Dfjyaflie't Gataefüeisi efemdlira 

BASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
Haınıilmlefienıdi, 1979^un hiöslalbıınıı I9841te mli soruyor-
Bu'nıuz? 

BAHRİYE ÜÇOK (DetvalmÜa) - - Kafenamamimaraş 
fact'asından önce «Oihlalt ımfülmîınin ablatoıtdur» dilye bir 
yazı yaytfinflanirfflşltııır ylirae (bu • ga&elfcede., 

'BAŞKAN — SSözütartoitzti ıtamıarnıd'ayiinte efen'diim. 
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Tamaimilfl|y|ortuim, 

Saym Baışlkaın. 
«Bir kimısıe oilbajt «fimtöyii gönülden geçArmeyıerek 

ödüınset bir mievi 'nifak üzene offlduğu» yofuırtdafkli din
sel öğütler, en şiddetli ifadetenİ© mam uzun anfatıl-
mış; «Bir kîmıse mailiı fite, canı İle, düİ ve katani ıffle 
(rriüöaıdeîe eder, Ibu yolda öldürür veya öKdürüiltonse en 
fazîiletılıi ffibaıdetli yerine getsiflmfflş ota". Cihada denk bir 

'ibadet otaaldiğı, Afflaih dinâne diügimian otarmam yek 
etâmdk suretiyle îsffiamı zaleme v^tmmmm iMikı bk 
Ibadett saıyiılıacalıt» ifaldeteti yer aOjmmşIttr. 

BAŞKAN — Efienidim, bir santiyte Jütfedsr misti
niz? 

Sürenliz ziyaldesiyie a?tı; hiç de üoparfeıma nüyetün-
de görüınımjüyaıisıunıuız. Kalldı< M, sözlü (soru öneırge* 
«izldekt kısımilları dkuyacağifm. Verdiğiinız oevap htç 
tanilaırlk İgill degH. Mevzulu saptatmanıza gerek ydk-
ıtur< 

Önengıeniai dkıuıyoıiTUim. Ltütıfen biütlüın Mıeclıils bu
mu diınltesin. 

BAHRÎYE ÜÇOK {ıDevaimila) — Sayan Ba^kla-
ınıım, 'bir da'külka sfe bana rnlü&aıalde 'buıyuırunuK. Yattı-
llıış bir yiöl M'ilyorisıunıuz eifenldlm. 

BAŞKAN — 'Sîas söz veıirrti)yo.TOim efeınıdlilm. 
iSonumuızu dktuyacaığıim ve veıridügılrtiz cevaıbı saıynn 

mlilllleitve'klilerti değörtodiıröoelkllter. Bu sioruıyla vfândigii-
ıniz oevalbıın allalkiaisı yok efemkllilm!. 

BAHRÎYE ÜÇOK (DeVamfıa) — Vaır efenlditm; 1 
indi siottıumm iîçtirideldlir efenjdUro. 

BAŞKAN — O hailde flüttfen ta^aimlîaîyıirıız ve mtü-
ınıafcaşaıya tnıayd'am vetlmıeyidiız efenidilm, 

iBAHRÎYE ÜÇOK (DavamUa) — Çünikfü 1 âmed 
ısorMm bu oevalbı kapsaimıalklCaidır. 

BAŞKAN — Bafcıınıiz «fanidiimı, medetti fdkılleirnlJyor-
sıunuz? Uütfien, mteselellerj sjaprtaîrtmiairarı blür gereğiiı yolk-
ıtuır ki. . •• 

'BAHRÎYE ÜÇOK (Devaımffla) — Möseteyli saıritar-
muyorum* 

BAŞKAN — Bk saniye müsaade edin, okuyorum 
soruyu : 

«Devlet Bakanlığı - Başbakan Yardımcılığı 30 Ka
sım 1982 tarih ve 02-34/2409 sayılı müfettiş rapor
ları neden hâlâ işleme konulmamıştır?» 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — îşte bu sorunun 
içerisinde efendim, o raporların birincisi laikliktir, is
terseniz size okuyayım, müfettiş raporları dediğim ra
por da burada. Müsaade buyurun... 

BAŞKAN — Bir dakika, »bunun şimdi sizin 1979' 
daki izahatınızla ne alakası var efendim? 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bakınız efendim, 
Devlet Bakanlığı. 

BAŞKAN — Bit saniye müsaade buyurun ikinci 
soruyu okuyorum : 

«Diyanet Vakfı kaç şirket kurmuştur, kurmuşsa 
bunların başında kimler vardır?» 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bu sorunun için
de değil, birinci sorunun içinde efendim; ben size oku^ 
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yayım bakınız o sorunun içerisinde Başbakanlığa... 
<ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Şimdi, lütfen mevzu ile ilgili konu
şunuz ve bağlayınız efendim, meseleleri saptırmaya 
gerek yoktur ve bu şekilde tamamlayınız. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, gerçeklerden kaçmayalım, (Başbakanlığın tahkikatı 
burada elimdedir, Başbakanlığın tahkikatı elimde ve 
bunun birinci sorusunun içerisinde laiklik ilkesi, Ata
türk düşmanlığı aynen yazılı burada, Başbakanlığın 
vesikası burada efendim. ı(ANAP sıralarından «'Süre 
•doldu Sayın Başkan» sesleri) 

BAŞKAN — Efendim lütfen tamamlayınız. 
BAHRİYE ÜÇOK — Evet tamamlayacağım, atla

yarak sonunu bağlayacağım, çünkü müsaade buyur-
rnuyorsunuz. 

BAŞKAN — Evet, tamamlayınız; gereksiz müna
kaşalara yer verebilecek davranışlarda bulunmayalım 
efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Münakaşa ede
rek geçti 15 dakika. 

Diyanet tşleri Başkanlığının bir gazetesinde şu ya
za yer almıştır. (ANAP sıralarından gürültüler ve al
kışlar) 

Efendim, konumuz Diyanet tşleri Başkanlığı, rica 
ederim Sayın arkadaşlar, alkışın... 

DEVLET BAKANI AHMET K, ALPTEMOÇIN 
{Bursa) —Bu Meclisin vaktini işgale hakkınız yok Sa
yın Milletvekili. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Rica ederim, Baş
kan siz değilsiniz Sayın Bakan. Başkanım bana müsaa
de buyurdular. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
15 dakika oldu efendim. 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Münakaşa ede
rek 15 dakika oldu, rica ederim. 

BAŞKAN — Sayın Üçok... 
BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bir cümle söyle

yeceğim, yalnız bir cümle, bakınız bir cümle efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, hatiba müdahale 

etmeyiniz. 
Sayın Üçok, siz de lütfen konuşmanızı tamamla

yınız. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum 

efendim. 
Bakınız üç - dört cümlelik bir şey söyleyeceğim. 

Diyor ki, Diyanet İşleri Başkanlığı gazetesinde; «İslâm 
ilkelerine zıt bir durum tatbik edilmek istendiğinde 
Devlete itaat edilmez.» (ANAP sıralarından «Doğru» 
sesi) Yani şeriat kurallarına ters bir harekette bir ka-

ı mm çıkaracak olursak halkı isyan* sevk edeceğiz 
i öyle mi arkadaşlar? Buna nasıl doğru diyemiyorsunuz; 
I nasıl doğru diyebiliyorsunuz rica. ederim?.. (ANAP; 
I sıralarından alkışlar) 

MEHMET TURAN BAYEZİT (Kahramanına^ 
I raş) — Sayın Başkan,. «Doğrudur» denildi, zabıtlara 

geçsin efendim.; 
HALİL İBRAHİM KARAL (Ankara) — Evet, 

I «Doğrudur» dendi zabıtlara geçsin efendim. 
BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Evet, lütfen 

I «doğrudur» sözü zabıtlara geçsin efendim. (ANAP sı-
I ralarından «Hangi tarihte; gazetenin tarihini veriniz» 
I sesleri) 
I Söyleyeyim efendim... 

Diyanet İşleri Başkanı arkadaşlarıyla Pakistan'a 
I gittiğinde şu cümleyi sarf ediyor... (ANAP sıraların-
I dan «Gazetenin tarihini söyleyiniz» sesleri) Affeder* 
I siniz, dışarı çıkınca veririm, buraya kaydetmemişim. 
I BAŞKAN — Efendim, karşılıklı konuşmayınız, 
I hatibe müdahale etmeyiniz/ Sayın Milletvekili konuş-
I manız 10 dakikayı geçti, siz de sözlerinizi tamamla-
I yınız efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum efen-
I dim. 
I Pakistan'da Islamî kanunların kademeli olarak uy-
I gulanmasından memnunluk duyduğunu ifade ediyor. 
I Laik bir Devletin bir daire başkanı şeriatla yönetilen 
I bir devletin iç... (ANAP sıralarından «Diyanet İşleri 
I Başkanı o, dinî görüşlerini söyleyecek tabiî» sesi) 
I Ya öyle mi? Doğrusu tebrik ederim, bu düşünceniz-
I den dolayı. O halde ne diye bu Meclise geldiniz be-
I yefendi? Ne diye lâiklik üzerine yemin ettiniz? Nasıl 
I lâiklik üzerine yemin ettiniz? Sizin yemininiz, hem 
I Müslümansınız, hem de... <HP ve MDP sıralarından 
I alkışlar) 
I Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

HASAN PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — 
I Hem Müslümanız, hem de lâikiz efendim. 

I 4. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 
[ meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
I sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından söziü 
I soru önergesi (61'40) 

I BAŞKAN — İzmir Milletvekili Sayın Hüseyin Ay-> 
I demir'in, yaş meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında 

karşılaşüan sorunlara üişkin Sanayi ve Ticaret Baka-r 
I nından sözlü soru önergesine geçiyoruz. 
I Sayın Hüseyin Aydemir?.. Yok. 

Sayın Bakan?.. Yok. 
I Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir, 
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5. — Kastamonu Milletvekili Sadettin Ağacık'in, 
çeltik taban fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6(41) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Kastamonu Milletve
kili Sayın Sadettin Ağacik'ın, çeltik taban fiyatına 
ilişkin Tarım Orman ve Köy tşleri Bakanından sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Sadettin Ağacık?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yök.ı 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

/. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1982 Malî 
Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ve 1982 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/436, 3/192) (S. Sayısı : 
26) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasan ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

Bu kısımda yer alan, 26 sıra sayılı Orta Doğu 
Teknik Üniversitesi 1982 Malî Yılı Kesinhesap Ka
nun Tasarısının görüşülmesine başlıyoruz. 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ra'nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere dökülen atık
ların önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/42) 

BAŞKAN — Bursa Milletvekili Saym Mehmet 
Kemal Gökçora'nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere-
dökülen atıkların önlenmesine ilişkin Başbakandan, 
sözlü soru önergesi... 

Sayın Mehmet Kemal Gökçora?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Sorunun görüşülmesi ertelenmiştir. 

Komisyon?.. Yok. 

Hükümet?.. Yok. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde görüşülecek 
başka konu kalmamıştır. 

Gündemdeki konularla sözlü soruları ve 101.4.1984 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanan ve basılıp da
ğıtılmış bulunan 27 sıra sayıü kanun teklifini sırasıy
la görüşmek için 12 Nisan 1984 Perşembe günü saat 
lS.OCyte toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 15.55 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

51 İNCİ BİRLEŞİM 

11 . 4 . 1984 Çarşamba 

Saat : 15.00 

• 1! 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — içtüzüğün 35 inci maddesine göre Sağlık ve 

Sosyal işler Komisyonu Raporu. 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Tarım 
Kredi Kooperatifleri Doğu Bölgesi Erzurum Birliği
ne bağlı kooperatiflere ilişkin Tarım, Orman ve Köy 
işleri Bakanından sözlü soru önergesi^ (6/34) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 
in, gençlik kuruluşlarında içki ve kumarın yasaklan
masına ilişkin Başbakndan sözlü soru önergesi (6/38) 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Diya
net Vakfına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/39) 

4. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yaş 
meyve ve sebzelerin dış pazarlamasında karşılaşılan 
sorunlara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü 
soru önergesi # (6/40) 

5. — Kastamonu Milletvekii Sadettin Ağacık'ın, 
çeltik taban fiyatına ilişkin Tarım Orman ve Köy iş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/41) 

6. — Bursa Milletvekili Mehmet Kemal Gökço-
ran'nın, Nilüfer Çayına ve kanaletlere dökülan atık
ların önlenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/42) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
X 1. — Orta Doğu Teknik Üniversitesi 1982 Malî 

Yılı Kesinhesap Kanun Tasarısı ve 1982 Bütçe Yılı 
Kesinhesabına Ait Genel Uygunluk Bildiriminin Su
nulduğuna Dair Sayıştay Başkanlığı Tezkeresi ve Sa
yıştay Komisyonu Raporu (1/436, 3/192) (S. Sayısı : 
26) (Dağıtma tarihi : 9.4.1984) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 




