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III, — BAŞKANLIĞIN 
RULA SUNUŞLARI 

GENEL KU, 
282 

282 A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu

nun, Ortadoğu ülkeleriyle ilişkilerimiz ve 
Körfez savaşıyla ilgili gelişmeler hakkında 
Genel Kurula açıklaması ve aynı konuda 
MDP Grubu adına Bitlis Milletvekili Kâm-
ran İnan, HP Grubu adına Balıkesir Millet
vekili Cahit Tutum'un konuşmaları. 282:288 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu'nun, Amasya Tamimi ve Millî 
Mücadele harekâtının Amasya'da başlama
sıyla ilgili gündem dışı konuşması. 288:289 

3. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakal-
lıoğlu'nun, hayat pahalılığı konusunda gün
dem dışı konuşması. 289:290 

B) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Yurt dışına gidecek olan Sanayi ve 

Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın dönüşüne 
kadar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji 

290 

Sayfa 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyük
başın vekillik etmesinin, uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/452) 290:291 

2. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Ba
kanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in dönü
şüne kadar, Devlet Bakanlığına, Devlet Ba
kanı İsmail özdağlar'ın vekillik etmesinin, 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/453) 291 

3. — ölüm cezasına mahkûm edilen Mu
zaffer öztürk ve Vedat Yılmazsoy hakların
daki dava dosyalarının geri verilmesine dair 
Başbakanlık tezkeresi. (3/12) 291 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR 291,300 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 291 

1. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, Mersin İlinde çevre kirliliğine neden 
olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/79) 291 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, 
Türk Hava Yollarındaki yolsuzluk iddiala
rına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi ^/87^ " 291! 
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Sayfa 
3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sö-

zer'in, yurt dışında çalışan işçilerimizin bazı 
sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi {6/90) 291 

4. — Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, 
Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalış
malarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/97) 291 

5. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, Belediye Meclislerinin Müzakere Usu
lünü Düzenleyen Talimatnameye ilişkin söz
lü sorusu ve içişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın 
cevabı (6/98) 291:292 

'6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhan-
gü'iri, vergi iadesi ve hayalî ihracat iddiala
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/99) 292 

7. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, protokol mevzuatına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/100) 292 

8. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergü-
der'in, protokol mevzuatına ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/101) 2,92 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Türkiye'deki ortak savunma tesisle
rinde çalıştırıldığı iddia edilen yabancılara 
ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve İçişleri 
Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı (6/102) 292:294 

10. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, tarım ürünleri taban fiyat, politika
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/103) . ' 294 

TBMM Genel Kurulu 7.6.1984 Perşembe günü 
saat 15.00'te açıldı. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler, Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen' 
in, Türkiye'deki spor kulüpleri yönetimleriyle ilgili 
olarak 75 inci Birleşimde yaptığı gündem dışı konuş
masına cevap veren ve 

Kars Milletvekili Musa Öğün de, hayat pahalılığı 
ve müstakbel tehlikeleri hakkında; 

Gündem dışı birer konuşma yaptılar, 

Sayfa 
B) Yazdı Sorular ve Cevapları 300 

1. — İstanbul Milletvekili Ercüment Ko-
nukman'ın, fakülte, yüksekokul ve enstitü
lere ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı 
cevabı (7/58) 300:301 

2. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca' 
nın, Küçük Menderes Havzası ıslah çalışma
larına ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın yazılı ce
vabı (7/101) 301:302 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLE
RİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN Dİ
ĞER İŞLER 294 

1. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
48 Arkadaşının, Parasız Halk Plajları Açıl
ması Hakkında Kanun Teklifi ve içişleri Ko
misyonu Raporu. (2/74) (S. Sayısı : 69) 294:297 

2.. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 
17 Arkadaşının, Urfa İli Adının «Şanlı Ur
fa» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/7) 
<S. Sayısı : 23 ve 23'e 1 Ek) 297:299 

3. — Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve 
istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Urfa 
İli Adının «Gazi Urfa» ili Olarak Değiştiril
mesine Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (2/93) (S. Sayısı : 70) 299:300 

Ölüm cezasına mahkûm edilen Necdet Sözbir 
(3/330) hakkındaki dava dosyasının geri verilmesine 
dair Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet Komisyo
nunda bulunan dosyasının geri verildiği blidirildi. 

Ölüm cezasına mahkûm edilen Feridun İhsan 
Berkin (3/15) hakkındaki dava dosyasının geri veril
mesine dair Başbakanlık tezkeresi okundu; Adalet 
Komisyonunda görüşülüp Başkanlığa intikal eden da
va dosyasının da geri verildiği bildirildi. 

I, - . GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin I 
İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere ilişkin 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) soru sahibi 
görevli olduğundan, 

İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk Hava 
Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaştırma 
Bakanından sözlü soru önergesi(6/87) soru sahibi 
izinli olduğundan, 

Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt dışın
da çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesti (6/90) mehil verildiğin
den ve 

Urfa Milletvekili Osman Doğan'm, Atatürk Ba
rajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner-
gelsi de (6/97) ilgili bakan Genel Kurulda hazır bu
lunmadığından; 

Ertelendiler. 
Çukurova Üniversitesinin 1974, 1975, 1976, 1977, 

1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Malî Yılları Kesin- | 

II. — GELEN 
11 , 6 , 1984 

# 
Tasarılar 

1. — Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin 
Sözleşmenin (COTIF) Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğuna Dair Kanun Tasarısı (1/491) (Bayındırlık, 
İmar, Ulaştırma ve Turizm; Dışişleri komisyonları
na) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1984)" 

2. — 1318 sayılı Finansman Kanununda Değişik
lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı (1/492) (Plan 
ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.6.1984) 

3. — 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/493) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Başkanlığa 
geli^ târihi : 8.6.1984) 

Teklif 
I. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın, 1475 sa

yılı İş Kanununun 25 inci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesi Hakkında Kanun Teklifi (2/113) (Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
7.6.1984) 

y 
12 , 6 .; 

Rapor 
II. — Diyarbakır Milletvekili Mahmut Altunakar' 

m, 8.6.1942 Tarih ve 4250 Sayılı İspirto ve İspirtolu 

hesap Kanun Tasarısı (1/326, 3/136; 1/327, 3/137; 
1/328, 3/138; 1/329, 3/139; 1/330, 3/373; 1/331, 3/374; 
1/332, 3/375; 1/333, 3/376, 1/334, 3/140 (S. Sa
yısı : 64) ile; 

2953 sayılı 1984 Malî Yılı Bütçe Kanunu ve Bu 
Kanuna Bağlı Cetvellerde Değişiklik Yapılması Hak
kında Kanun Tasarısı (1/484) (S. Sayısı : 68) 

Üzerindeki görüşmeler tamamlanarak tümleri açık 
oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarıların 
kabul edildikleri ve kanunlaştıkları açıklandı. 

12.6.1984 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak üze
re birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Abdulhâlim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Çantan 

Süleyman Yağcıoğlu Saffet Sakarya 

KÂĞITLAR 
Pazartesi 

Raporlar 
1. — 2,1.1961 Taırühl ve 195 sayılı Basın - İlan 

Kurumu Teşkiline Dair Kanunun 5, 9 ve 10 uncu 
Maddeleriyle Geçici 3 üncü Maddesinin Değiştirilme
sine İlişkin Kanun Hükmünde Kararname ve İçişle
ri Komisyonu Raporu (1/446) (S. Sayısı : 71) (Da
ğıtma tarihi : 11.6.1984) (GÜNDEME) 

2. — 6085 Sayılı Karayolları Trafik Kanununun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna 2 
Madde Eklenmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
name ve İçişleri Komisyonu Raporu (1/470) (S. Sa
yısı : 72) (Dağıtma tarihi : 14.6.1984) 

Sözlü Soru Önergeleri 
İl — Kars Milletvekili Ömer Kuşhan'ın, Yargı

tay ve Danışmaya üye seçimine ilişkin Adalet Baka
nından sözlü soru önergesi (6/106) (BaşkaınÜığa geliş 
tarihi : 7.6.1984) 

2. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, bazı be
lediyelere ait tanzim satış mağazalarının kapatılaca
ğı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi. (6/107) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.6.1984) 

1984 Salı 

I İçkiler İnhisarı Kanununun 19 ve 31 inci Maddele
rinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi'ile Ba-

I lıkesir. Milletvekili İsmail Dayı ve Ankara Milletve-
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kili Hazım Kutay'ın Biranın Alkollü İçkilerden Sa
yılması, Her Türlü Alkollü ve ispirtolu İçki Reklam
larının TRT Kurumunca Yasaklanması Hakkında 
Kanun Teklifi ve Adalet; Plan ve Bütçe komisyon
ları raporları (2/71, 2/88) (Ş. Sayısı : 74) (Dağıtma 
tarihi : 12.6.1984) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 

fındık kurdu mücadelesinde kullanılan bir ilacın fi
yatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından yazılı soru önergesi (7/109) (Başkanlığa geliş 
tarihi : 11.6.1984) 

•>»<t 

BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Yıldırım AKBULUT 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz KÖYMEN (Giresun), Cüneyt CANVER (Adana) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinim 77 noi Birleşimini açııyiorum. 

Toplantı yetersayısı vardır. 

IIIi — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun, Or
tadoğu ülkeleriyle ilişkilerimiz ve Körfez savaşıyla 
ilgili gelişmeler hakkında Genel Kurula açıklaması 
ve aynı konuda MDP Grubu adına Bitlis Milletve
kili Kâmran İnan, HP Grubu adına Balıkesir Millet
vekili Cahit Tutum'un konuşmaları, 

BAŞKAN — Gündeme geçmeden evvel, Ortado
ğu ülkeleriyle ilişkilerimiz ve (Körfez savaşıyla ilgili 
gelişmeler hakkımda Dışişlîerfi Balkanı Sayın Vahit 
Halefoğlu gündem dışı konuşacaktır. 

Buyurun efendim. (Alkışlar) 
DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU 

— Teşekkür öderim Sayın Baişkan. 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekil

leri; Ortadoğu bölgesinde Türkiye'yi yakından ilgi
lendiren olaylar ve gelişmeler karşısındaki tutum ve 
görüşlerimizi Yüce Meclise izah etmek üzere gün
dem dışı söz almı'ş bulunuyorum. 

İçinde !buluttduğumuz bu ibölge - maalesef - uzun 
yıllardır ktfomdk ihtilaflara ve silahlı çatışmalara ma
ruz kalmak suretiyle devamlı bir istikrarsızlığa duçar 
olmuştur. Ortadoğunun stratejik 'konumu ve peltrol 
zenginliği bu bölgeyi daha güçlü ve uluslararası iliş
kilerde daha fazla söz sahibi kılmak yerine, uzun 
zamandan beri gittikçe artan bir zafiyete maruz bı

rakmış ve çözülmeyen sorunlar, iç çatışmalar ve dış 
etkiler burasını dünya barışını her an tehdit öden 
tehlikeli !bir IbÖlge halinle getirmiştir. 

. Avrupa ve Akdeniz in en hassas bölgelerinden bi
rinde bulunan Türkiye'nin, Ortadoğudalki tou çalkan
tılı ortamdan diğer ülkelerden ne kadar farklı mahi
yette ve ölçüde etkilenmekte olduğunu ve bu bölge
de (doğabilecek tehlikelerin zararlarına natsıl maruz 
kafabileceğînli burada izaha gerek görmüyorum. Sanı
rım bu bakımdan hem Batıdaki dostlarımız, hem de 
tslam dünyasMildaki kardeşlerimiz bir taraftan Tür
kiye'nin özeli konumunun bize tahmil ettiği güç
lükleri, diğer taraftan üstlendiğimiz önemli rolü ve 
sorumlulukları gittikçe daha fazla takdir etmektedir
ler. 

Hemen belirtmek isterim ki, Türkiye tüm dünya
da barışın tesisi ve idamesinje 'olduğu kadar, bölgesin
de güilvetn ve istikrarın temini idealine de daima bağlı 
kalmış ve bunları gerçekleştirmek için çabalarını 
•azimli bir şekilde sürdürmüştür. Ülkemiz bu husus
ta sadece iyi niyete salhip olmakla kalmamakta, elin
deki bütün imkânları da ibü amaca yöneltmek için 
kesin şekilde kararlı bulunmaktadır. 

Türkiye'nin son yıllarda içiride huzur ve güvenliği 
sağlamasının ve ekonomik bakımdan güçlenmeye baş
lamasının ülkemizi ihtilaf ve problemlerle dolu olan 
bu bölgede önemli bir istikrar unsuru haline getirdi-
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ğini göfmemek mümkün değildir. Biz, Ortadoğu böl
gesine yönelik gerçekçi ve dengeli bir politika izle
mek ve olayların kısa vadede yön değiştirmelerine 
kapılmadan ülkemizin menfaatlerini ön planda tut
mak suretiyle uzun vadeli yapıcı ve basiretli bir yol 
takibine kararlı bulunuyoruz. Şuna inanıyoruz ki, Tür
kiye geniş tecrübesi ve birikimi ile etrafını saran 
badirelerin akımlarından mümkün olduğu nispette 
masun kalmaya çalışarak bu sorunların çözülmesine 
yardımcı olabilecek, gücünü koruyacak ve bunu kul
lanacaktır. 

Hükümetimizin programında belirtildiği gibi, ortak 
tarih ve kültür mirasımız dolayısıyla milletlerimiz ara
sında kuvvetli bağlar bulunan bütün Arap ve îslam 
ülkeleriyle iyi ilişkilerimizi geliştirmeye ve verimli iş
birliğimizi artırmaya özel bir önem atfetmekteyiz. Bu 
yolda saff edeceğimiz gayretlerin sadece aramızdaki 
dayanışmayı artırmak suretiyle İslam aleminin güç
lenmesi amacına değil, aynı zamanda bölgede barış 
ve istikrarın kurulmasına da hizmet edeceğine sami
mi bir şekilde inanmaktayız. Dost ve kardeş İslam 
ülkeleri de Türkiye'nin kendi sorunlarına ilgi göstere
rek bölgedeki güç ve itibarını etkin bir şekilde kul
lanmak suretiyle çabalarına yardımcı olmamızı sa
mimiyetle arzu etmektedirler,. Biz bu karşılıklı arzu 
ve dileklerin ilerideki çok daha verimli neticelerine 
inanmış bulunmaktayız. 

Geçen Ocak ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın 
Kazablanka'daki îslam Zirve Konferansına katılması 
ülkemizin îslam alemine gösterdiği yakınlık ve ilgi
nin en önemli örneğini teşkil etmiştir. Türkiye'nin 
bu şekilde en üst düzeyde iştirakinden, dost ve kar
deş İslam ülkelerinin duyduğu memnuniyet Sayın 
Cumhurbaşkanımızın toplantının Başkan Yardımcılı
ğına seçilmesi yanında, kendilerine Teşkilatın en 
önemli organlarından biri olan Ekonomik ve Ticarî 
İşbirliği Daimi Komitesi Başkanlığının tevdiinden 
açıkça anlaşılmaktadır. 

Sayın Cumhurbaşkanımızın bundan sonra Suudi 
Arabistan'a yaptıkları resmî ziyaretin olumlu ve ve
rimli 'bir atmosfer içerisinde sağladığı sonuçlar, ken
dilerinin şahsında ülkemize gösterilen itibar ve saygı
nın en önemli bir tezahürünü teşkil etmiştir. 

Bu çerçevede, Hükümetimizin bu yıl içinde ilk fır
satta Arap ve İslam ülkeleriyle ilişkilerimizin geliş
tirilmesi amacıyla başlattığı yoğun temasları, Sayın 
Başbakanımızın, Mayıs ayı içerisinde yakın. dostları
mız olan 4 ülkeye yaptığı ziyaretlerde en belirgin şe
kilde teşhis etmek mümkündür. Sayın Başbakanımızın 

bu ziyaretlerinin genel amacına ve verimli sonuçla
rına geçmeden önce, benim de ilk resmî ziyaretimi 
Mart ayında dost ve kardeş îran'â yaptığımı arz et
mek İsterim. 

Her şeyden önce Sayın Başbakanımızın, Başba
kan olarak ilk yurt dışı gezilerini sırasıyla ve kısa 
aralıklarla İran, Pakistan, Libya ve Irak'a yapmala
rının nasıl bir anlam taşıdığını topluca değerlendir
mekte yarar vardır. Bu ziyaretler, biraz evvel bahset
tiğim gibi, sadece Türkiye'nin-Arap ve İslam alemine 
yakınlığını göstermeyip, gerek Ortadoğuda, gerek îs
lam aleminde çok özel bir yeri olduğunu ortaya koy
maktadır. 

Basınımızdan ve uluslararası basın organlarının ha
ber ve yorumlarından da açıkça izlendiği üzere, Sa
yın Başbakanımız bu ülkelerin hepsinde büyük dost
luk ve yakınlıkla karşılanmış, muhataplarıyla çok sa
mimi bir hava içerisinde görüşmeler yapmış, tüm si
yasî konuları açıklıkla tartışmış ve ekonomik ilişki
lerimizde verimli sonuçlar almıştır. Halbuki, Pakis
tan dışında ziyaret edilen ülkeler, kendi aralarında 
zaman zaman görüş ayrılıkları içinde bulunan, kutup
laşmalara ve hatta ihtilatlara taraf olan ülkelerdir. 
Biz, bu ülkelerin hepsiyle yakın ilişkiler sürdürmek
teyiz ve hepsinden saygı ve sevgi görmekteyiz. 

Türkiye'nin imtiyazlı olarak nitelindirilebilecek bu 
durumu bizi güçlendirmekte ve çok defa gıpta ile 
karşılanan bir husus olmaktadır. 

Tabiatıyle bu ilişkiler ve karşılıklı duygular sa
dece bu ülkelere münhasır değildir. Diğer Arap ve 
Müslüman ülkelerle de ilişkilerimiz en iyi şekilde 
gelişmekte olup, temaslarımız en üst düzeylerde de
vam edecektir. 

Yukarıdaki 'husuisılar yanında, Sayın Başbakanımı
zın ziyaretleri sonucunda bu ülekelerle kurulmuş olan 
ekonomik bağlarımızın kuvvetlendirilmesi, ortaya çı
kan bazı aksaklıkların çözümlenmesi ve altyapıdan 
başlayarak daha geniş bir işbirliğine girişilmesi yö
nünden atılan adımların teferruatına girmek istemi
yorum. 

Bu konuda tebarüz ettirmek istediğim husus şu
dur : Arap ve İslam alemiyle ekonomik ilişkilerimi
zin geliştirilmesi için sadece hükümetler değil, işadam-
larımızın ve millet olarak fertlerimizin birbirleriyle 
temasını artıracak çok müsait bir zemin mevcuttur. 
Kaldı ki, bu temaslar yoğunlaştıkça siyasî bağlarımız 
daha da güçlenecek ve dayanışmamız artacaktır. 

Esasen 'bizim görüşümüze göre, ekonomik ve si
yasî ilişkiler birbirini tamamlayan ve birbirine hız ve
ren unsurlardır. 
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Sayın Başbakanımızın ziyaretlerinin 'bir önemli 
amacı 'da, çeşitti konularda ve tutumlarda olan dost 
İslam 'ülkeleriyle isiyasî temaslarımızda bölgenin so
runları hakkında açık ve samimî istişarelerde bulun
mak, görüşlerini en ufak ayrıntılarına kadar öğren
mek ve Türkiye'nin bu sorunların halline ne gibi olum
lu katkılarda bulunabileceğini tespit için zemin araş
tırmak olmuştur. 

Bu görüş teatilerind£„ele alınan bölgemizle ilgili ko
nular, Yüce Meclislerince malumdur. Bunlar, başta 
da belirttiğim gibi, çözümü gittikçe zorlaşmış hassas 
ve karmaşık problemler halindedir. Bu sorunlara bu
günden yarına mucizevî çözümler bulunması müm
kün görülmemektedir. Dolayısıyla meselelerin baş
langıcını, sebeplerini, bu sebepleri ortaya çıkaran 
bölgenin özelliklerini ve yapısını çok iyi bilmek ge
rekir. Türkiye'nin bu hususta geniş bir tecrübe ve 
bilgisi vardır. Ülkemizin bu tecrübesi ve takip etmek
te olduğu olgun ve basiretli siyaseti, muhataplarımızı 
bizimle çok daha yakın ve sıkı istişarede bulunmaya 
sevk etmektedir. Biz, hu davranışlarını ülkemiz yö
nünden memnuniyet ve iftiharla karşıladığımız gibi, 
görüş teatilerinden elde edebildiğimiz bu imkânları 
her şeyden önce bölgenin yararına kullanmak gaye
sini ön planda tutuyoruz. 

Bu noktada bize faydalı bir rol oynamamızı sağ
layan en önemli hususlardan biri de, Türkiye'nin dost 
ve komşularımız olan İran - Irak arasındaki savaşta 
titizlikle sürdürdüğü tarafsızlık politikasıdır. İki İs
lam ülkesi arasındaki bu savaşı sona erdirmek için 
sarf ettiğimiz çabaları burada sıralamaya imkân 
yoktur. Diğer taraftan, tarafsızlığımızın yararlarını 
da izaha gerek görmüyorum. Bu tarafsızlığımız sa
dece memleketimizin âli menfaatlerini korumak için 
değildir. Bölgesinde ve dünyada barışı şiar edinmiş 
olan Türkiye'nin tarihî ve kültürel bağları içinde ol* 
duğu İslam milletleriyle ilişkileri bakımından da çok 
önemlidir. Esasen, coğrafî konumu itibariyle de Tür
kiye'nin başka türlü davranması düşünülemez. Bütün 
bunlar gerek Milletimiz, gerek dünya kamuoyu tara
fından gayet iyi bilinmekte ve takdir edilmektedir. 

Türkiye'nin 4 yıla varan bu savaşta karşılaştığı 
çeşitli güçlükler, zaman zaman muhatap olduğu serze
nişler ve hudutlarınım hemen ötesinde devam eden 
tehlikeli' durumlara rağmen, takip ettiği dirayetli ve 
itidali politika olumlu sonuçlar vermiştir. Her şeyden 
önce, birçok ülkenin takdirle izlediği ve bahsettiği 
güvenilir bir Türkiye imajı ortaya çıkmıştır. Nitekim, 
bunu isavaşan taraf olan dostlarımız da açıkça söy-
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temektedirler. Uzun yıllan n 'sabrı ve gayreti ile ülke
mize karşı (güçlenen bu itimadı korumak en büyük 
amacımızdır. Zira, Sayın Başbakanımızın da ziyaret
lerinin somunda belirtltikleri ıgilbi, er geç sona erecek 
olan bu savaşı müteakip Türkiye'nin .'komşularıyla iş
birliği bugünkü seviyelerinin Çak daha üzerine çıka
caktır. Türkiye bir taraftan İslam miMöfcleriyle yakın 
bağlarını daha da geliştirebilmek için bu bağların en 
olumsuz koşullarda dahi zarar görmemesi yönünde 
elinden geleni yaparken, .diğer 'taraftan geleceğe yöne
lik uzun vadeli yaklaşımlar içinde bulunma ve dost
luklarımı pekiştirme amacı gütmektedir. Bu sıkıntılı 
dönemlerde ve karışık lortamda Türkiye'nin izleyece
ği en basiretli yol bizce budur. 

Komşularımız İran ve Irak arasındaki savaşın 
son aylarda körfeze sirayet :etltiril!mefsi 'büyük endişe
mizi mucip olmuştur. 'Son olarak Başbakanımızın ta
raflarla temaslarında açık bir şekilde belirttiği gibi, 
bu savaşın (Sona erdirilmesi bir yana, boyutlarının 
gittikçe genişletilerek tırmanmaya gidilmesi ve sade
ce diğer kıyı ülkeleri değil, dış glüçleri de methaldar 
kılacak hareketlere girişilmesi muhtemel tehlikeleri 
dalha da artırmaktadır. 

Biz Türkiye olarak,, bu tehlikeler üzerinde çok 
uzun süredir duruyor ve tarafları ikaz ediyorduk. Sa
vaşın geçirdiği çeşitli safhalar boyunca bîr taraftan 
tarafsızlığımızın İcaplarını hassasiyetle yerine getirir
ken, diğer taraftan iyi ilişkilerimizden istifade ötmek 
'suretiyle her fırsatta ıgerek İranlı, gerek Iraklı dostla
rımıza, bize güvenlerinden cesaret almak suretiyle 
çok isa'mimi ikazlarda bulunduk. Türkiye'nin, bölge
nin genel görünümünü böl|ge ülkelerinin ortak çıkar
larını ve İslam aleminin menfaaıtlarını ön plana ala
rak yaıptığı bu iyi niyetli uyarılar her zaman anlayışla 
karşılanmış Ve ç!ok defa da dışarıdan pek açıklıkla 
görülemeyen olumlu yararlar sağlamıştır. 

Bununla beraber, savaşın sona erdirilmesi üzerin
de yoğunlaşan çabalarımız maalesef şu sırada bir so
nuç vermemiş olup, yakın bir gelecek için de pek 
iyimser olmadığımızı açıkça ifade etmek isterim. Bu 
durum karşısında belki de öncelikle üzerimize düşen 
görev savaşın dalha büyük tehlikeleri doğurarak önü
ne geçilemeyecek felaketlere sebebiyet vermemesidir. 

Körfezde meydana gelen gerginliğin çok farklı bir 
özelliği mevcuttur. Kendine az çok yeterli sayıda bazı 
ülkeler dışında fakir, zengin birçok ülke enerji ihti
yaçlarının önemli bir kısmını buradan sağlamaktadır. 
Dolayısıyla savaşın herkeste üzüntü uyandıran insanî 
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ve maddî kayıpları ve taraflara verdiği zararlar bir 
yana, dünya ülkelerini yakından ilgilendiren bir veç-
hesîi de budur. 

Ayrıca, körfezde üçüncü ülkelerin sivil ve silahsız 
ticarî gemilerinin seyrüsefer serbestisi tüm' dünyanın 
riayet edilmesini istediği 'bir 'kuraldır. Birbiriyle sa
vaş hainde 'olan iki tarafın kendi varlıklarını koru-
.mak endişesiyle yine savaş kuralları dahilinde girişe
cekleri hareketler hakkında hir şey söylemek belki bi : 

ze düşmez; ama tarafların üçüncü ülkelerin menfa-
atolarına zarar vermelerinin bu çerçeveye girdiğini ka
bul etmek mümkün ve haklı görülemez. 

Gerçekten körfezde bu ay başında ticarî gemi
mize karşı (girişilen saldırı karşısında kamuoyumuzun 
'duyduğu üzüntü ve tepkiyi normal karşılamak icap 
eder. 'Bu müessif olay üzerine Hükümetimiz derhal 
Irak Hükümetiyle temasa geçmiştir. Bu temaslar elan 
devam etmektedir. Bir yandan konunun nazik niteli
ği, diğer yandan temasların henüz sonuçlanmamış ol
ması dolayısıyla bu aşamada ayrıntılara girmenin sa
kıncalarının yüksek heyetinizce takdir buyurülacağm-
dan şüphe duymuyorum. Yalnız şu kadarını ifade 
etmek Merim İki, Hükümetimiz gerek bizatihi bu ola
yın ciddiyeti, gerek 'bunun vukuuna neden olan yak
laşım ve zihniyetin taşidiığ muhataraların idraki için
de gerekeni titizlikle yapmaktadır. Bunu yaparken ko
nuya itidal ve uzun vadeli bir perspektifle yaklaşmak
ta-, ancak bunun millî çıkarlarımızı hiçbir şekilde 
haleldar etmemesine de itina göstermektedir. 

Hadiseyi müteakip yaptığımız açıklamada belir
tildiği üzere, iki ülke arasındaki dostane ilişkiler, ko
nunun güçlüklerimize karşılıklı olarak göstereceğimiz 
anlayış ve mevcut karşılıklı çıkar dengemiz çerçevesin
de Çözülmılenmesi için müsait bir ortam teşkil etmek
tedir. Sorunu bu ortamdan istifade suretiyle çözme
nin en isabeti yol olduğuna inanmaya devam ediyo
ruz. Devam etmekte olan temaslarda tutumumuzu 
yönlendiren yaklaşım budur. 

Saygı ile Yüce Meclise arz ederim. (Alkışlar) 
BAŞKAN ~— Bu açıklama nedeniyle Milliyetçi 

Demokrasi Partisi Grubu adına Sayın Kâmran İnan; 
buyurun efendim. (MDP sıralarından alkışlar) 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN ÎNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Hüküme
tin, 6 aylık İcraatından ve Dünyanın çok önemli olay
larının cereyan ettiği bir dönemden sonra, nihayet 
bir vesile ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin önüne 
çıkmış olması ve çıkmak ihtiyacını duymuş bulun
ması takdire şayan bir hadisedir. 

Değerli milletvekilleri, şunu açıklıkla belirtmek la
zımdır ki, Türkiye Cumhuriyeti dış politikasındaki 
'gelişmeler, 6 Kasım 1983'ten önceki dönemde çok 
daha açıklıkla basın ve kamuoyu önünde cereyan et
mekteydi. Demokratik parlamenter döneme geçtiği
mizden bu yana, ilk defa yapılan çok önemli dış se
yahatlere, Türkiye'ye vaki çok önemli ziyaretlere, ya
pılan çok önemli spekülasyonlara rağmen, ilk defa 
Hükümet parlamento önüme çıkmış bulunmaktadır. 
Bu, demokrasi bakımından çdk düşündürücüdür. 

Değerli miMetvekilleri, Türkiye Cumhuriyeti dış 
politikasının birinci özelliği, millî bir politika olması, 
bir Cumhuriyet politikası olmasıdır. Millî politikayı 
italteik etmek, yürütmek için milleti ve onu temsil eden 
milletvekillerini dış politika etrafında toplamak la
zımdır; toplayabilmek için de bilgi vermek lazım
dır. Parlamentoyu devre dışı tutmak, dünya parla
menterler sisteminde, demokrasilerinde yegâne biz
de görülen hir olay .olmaya başladı. Millete mal edil
meyen ve milletten, kamuoyundan, basından ve par
lamentodan destek almayan bir dış politika ve dış 
görüşün dışarıda gücü ve itibarı çok azdır. Bunu 
Hükümet ve bilhassa çok derin tecrübesiyle Sayın 
Dışişleri Bakanı benden çok daha iyi bilirler. 

Ben ıgayet açıklıkla arz edeyim, bu meslekten gel
dim ve buna çok alaka duyarım; ama son altı ayda 
Türkiye Cumhuriyeti dış politikasını büyük ölçüde 
dış basından ve BBC yayınlarından takip etmek du
rumunda kalıyorum ve «Acaba bu olayların cereyan 
ettiği memleket benim memleketim mi, bir vatandaşı 
ve parlamenteri, olduğum Türkiye mi?» sualini ken
dime hüzünle soruyorum. O ihtiyacı hissettirmemek 
lazımdıi'. 

Ortada başka önemli olaylar vardır, Ankara'ya 
çok ciddî ziyaretler yapılmıştır. Federal Almanya Dış
işleri 'Bakanı Sayın Genscher gelmiş ve o vesileyle 
Türk el emeğinin serbest dolaşımı konusunda spekü
lasyonlar olmuştur, hiçbir şey bilmiyoruz. Bugün 
çok 'önemli bir ziyaret oluyor, Türk parlamentosu ve 
Cumhuriyetinin memnuniyetle karşıladığı ve selamla
dığı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sayın Başkanı 
devlet ziyareti olarak memleketimize geliyor; ama 
bu vesileyle spekülasyonlar oluyor; planlar spekülas
yonu oluyor; Amerikan Kongresi baskısı oluyor, yine 
parlamento ve kamuoyunun hiçbir bilgisi olmuyor. 
Amerikan kongresinde ne oldu, son NATO Konse
yinde neler oluyor, AET ile -ilişkilerde hangi nokta
dayız? 
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Sayın Başbakanımızın komşu İran'a yaptığı ziya
retin hemen öncesinde müessif hadîse, kendilerinin 
ikameti sırasında otelin bahçesine konan otomobille 
ilgili müessif hadise, 

Sayın Başbakanımızın, Irak'ı ziyaretlerinden he
men Sonra bir Türk tankerinin bombalanmış bulun
ması, bu müessif hadise; bunlar düşündürücü ve cid
dî hadiselerdir. 

Değerli milletvekilleri, dünyamız ve bölgemiz biz-
zait sayın Bakan işaret buyurdular, son gelişmeler do
layısıyla çok haisisas bir dönem ya salmaktadır; faik at 
bu hassas dönemde gelişmelerin parlamento ve mil
let olarak tamamıyla dışında kaldık. Haklı olarak Hü
kümet düşünebilir. Parlamento ve millet düşünmek-
tedir. îç ekonomik bunalımdan dışarıyı düşünmeye 
vakit bulamıyoruz ki... Doğrudur; ama iç ekonomik 
bunalım ve sıkıntılar, çiok ciddî dış gelişmeleri ve Or-
tatdoiğudıaiki tehlikeli tırmanmaya Türk Milletinin gö
zlünü yummasına sebep olmamalıdır. 

Bütün dünya radyo ve basınları bölgemizdeki ge
lişmelerin öneminden söz etmektedir. 'Körfeze yayılan 
44 aylık Iran - Irak savaşının muhtemel neticeleri ve 
bunun bir bölge veya bir dünya savaşına yol açıp aç
mayacağı ihtimali 'münakaşa edilmektedir. Bölgenin 
en yakınında, içinde bulunan Türkiye Cumhuriyeti 
adeta ıbu olayların dışında yaşar bir intiba vermekte
dir; hiç olmazsa Ikenldi parlamentosu ve kamuoyuna. 

Değerli milletvekilleri, gönül isterdi ki Sayın Dış
işleri Bakanı bu vesileyle yalnız Ortadoğudaki son 
gelişmeler ve onun müessif neticeîeni değil, bütün bu 
önemli gelişmeler .üzerinde Türkiye Büyük Millet 
Meclisine bir nebze olsun izahat verseydiler veya 
parlamentoya izahat vermek için vakitleri yoksa,, lüt
fedip Dışişleri Komisyonunu şereflendirsinler; ama 
her halükârda şunu samimiyetle arz edeyim, bu tat
bikat parlamentoyu birçok işte; ama bilhassa millî dış 
politika meselelerinde devre dışı tutmak, demokratik 
kamuoyu, millet ve dolayısıyla parlamento dış politi
kanın dışında tutulur, dış politika kapalı kutu haline 
bir tatbikat değildir. Bu tatbikata alıştırılır ve 
getirilirse, bunun en çok zararlısı Hükümet olur. Bas
kılara açık olur, tavizler isterler, planlar çıkaıırlar 
Kıbrıs konusunda ve Hükümetin, Parlamentoyu ar
kasında götüremediği, kamuoyunu sürükleyemediği 
için direnmesi az olur. Bunun acı faturaları geçmişte 
başka vesilelerle ödenmiştir. Yeniden ödenmemesi için 
millî davalarda Hükümetin Parlamentoyu tümüyle ve 
Türk kamuoyunu tümüyle arkasında görmesi ve mo-
bilize etmesi için enforme etmesi lazımdır. Lütfetsin
ler... 

Hükümet nereden çıkar; parlamentodan çılfcar. 
Kendi kuvvet kaynağını inkâr veya ihmal eden bir 
hükümetin kuvveti fazla olmaz, Parlamentoyu dev
re dışı bıraktığınız zaman kendiniz milletlerarası alem
de devre Idışı kalırsınız. Bunun en çok zararını Hü
kümet ve dölayılsıyila Türküye Cumhuriyeti görür. Dış 
politika tatbikatı bu değil. Türk basını bile takip ede
miyor. Bir önemli ziyaret sırasında, Çin'in Sayın Dev
let Başkanının Türkiye'yi ziyareti sırasında gazeteler
den ani okuduk, bir diğer komşu büyük memleketin 
sayın Dışişleri Bakan Yardımcısı 24 saatlik bir ziya
rette bulundu ve bunun domımenterini ingiliz bası
nından takip ettik. Niye geldi, ne oldu; bilen yok. 
(Hiçbir açıklama, hiçbir beyan olmaidı. Belki önemli 
bir şey değildi; ama önemli olmadığı da açıklanma
lıdır. Açıklanmadığı zaman önem kazanıyor, spekü
lasyon yapılıyor, yakıştırmalar oluyor ve dolayısıyla 
dış politlika zarar görüyor. 

Eğer, Hükümet muhalefet partilerinin önemli dış 
(konularda kendisinin arkasında olmasını istiyorsa, ki 
biz istiyoruz. Samimiyetle daha ilk gününden itiba
ren söyledik, daima da söylüyoruz ve hatta kenldi-
lerine rağmen, devanı edeceğiz; ama üstiyorlarsa lüt
fetsinler, parlamentoya ve partilere bilgi versinler ve 
parlamentoyu bu önemli gelişmelerde devre dışı bı>-
ıraikmasın!iaı\ 

Ortadoğudaki gelişmeler konusunda Sayın Hükü
met ve Bakan kadar iyimser olduğumu söyleyemem. 
Gelişmeler ciddî boyutlara varmaktadır. Doğrudur, 
dünyanın ve endüstriıleşimiş memleketlerin Körfez pet
rolüne bağımlılığı azalmıştır. Amerika Birleşik Dev
letleri yüzde 3, yüzde 4 civarında bağımlı hale gel-
müş, Batı Avrupa memleketleri yüzde 15 civarında 
bağımlıdır ve hepsinin de 6 aylık petrol stoku vardır, 
doğrudur; En bağımlı olan Japonya'da da bu doğ
rudur; ama doğru olan başka bir şey daha vardır. 
Körfezdeki memleketlerin güvenliği bunların "mütte
fikleri ve bunun muhtemel ihtilatlan; harp dengesi
nin değişmesi, İran'ın Körfeze inmesi hallinde, doğa
bilecek olan neticeler Wall Street Journal ve bunun
la illglilÜ muhtelif senaryolar ve analizler var, Wall 
Street Journal New - York'ta basılır; ben, Türkiye'de 
bu senaryoları ne Parlamentomda ne kamuöyumda 
münakaşa etmiş, ne de muhtemel tedbirleri düşün
müş ve alabilmiş değilim. Yani, biz adeta bir yangın 
çemberinin içerisinde yaşayıp da kendisini o çembe
rin ve adeta dünyanın dışında görmeye başlayan ve 
alıştıran bir toplum, bir millet ve devlet intibaı ver
meye çalışıyoruz. Kimi kandırmış oluruz? Yangına 
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penoerenlizi kapatmakta yangını söntfförebiir misiniz? 
Hayır. «Blöllgede bizim sözlümüzle ağırlığımız var» de
niyor, aisltorida var; büyük devletiz; ama hangi konuda 
ıfcpat leittik ve ortaya koyduk lütfetsinler. 

Burada bir izahat dinledik; bu izahatın verilmiş 
olmasından dolayı memnuniyetimizi ve teşekkürlerimi
zi ifade ediyoruz; fakat (buyurun dörit tane dış gezi 
hakkında komple olarak müşahhas netice nedir? 
Irak'a yapılan gezi ille ilgili olarak Sayın Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarının televizyonlardan dinlediğim, 
müzakere edildiğini beyan ettikleri projeler, .benim 
1977 yılırida Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı ola
rak Bağdat'a gidip te müzakere ettiğiim ve bir türlü 
ilerleme kaydedilmeyen ve neticelenmeyen projelerin 
aıynısıdıır. HÜçbir proje ismi değişmiş değildir ve hiç
bir netice Anmış değildir. Bu bir gerçektir. Bunları 
ortaya koymamız jlazıımdır. 

Kapalı beyanlarla veya dış politikadaki bazı ge
lişmeleri agrandize ederek, iç consommationa, iç is-
tiırMke yöneftimek, sonunda millet açısından çok hayal 
kırıcı dluyar. 

Milyarlar o kadar çok tekrar edildi iki, hakikaten 
kulaklarımız milyarlarla doldu; ama gerçek olarak 
baktığımız zaman, Merkez Bankasının rakamlarını 
Önürnüze fcoyduğuımuz zaman, milyarlar milyonlara 
iniyor ve sonunda da hayali olmaya başlıyor. 

Değerü arkadaşlarım, bütün temennimiz; Ibunun 
bir başlangıç olması ve bundan böyle hayatî dış me
selelerde, Cumhuriyet politikasında parlamento ile 
Hükümetin el ele, istişare halinde ve kamuoyunu en 
genüş şekilde bilgili kılarak bu meseleleri yürütmek 
Ve kapalı kutu olmaktan çıkarmaktır. Kapalı kutu ve 
karanlık dış politika spekülasyona açık dış politika 
okır; /biz bunu temenni etmek işitemiyoruz. 

Asgariden, Hükümetten beklediğimiz; 6 Kasım 
1983 seçlîmleririden önceki açıklığı geri getirmeleridir. 

Teşekkür ederim. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) • 

BAŞKAN — Halkçı Parti Grubu adına konul
mak üzere Sayın Cahit Tutum; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA CAHİT TUTUM (Balıke
sir) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bugün 
öğleden sonra Sayın Dışişleri Bakanımızın Yüce Mec
lise Ortadoğu ve Basra Körfezi ile ilgili olarak bir 
açıklamada bulunacağı bilgisi ulaştırılınca önce çok 
şevindim; çünkü Halkçı Parti Grubu bugün almış ol
duğu bir kararla Hükümetimizin dış politika icraatı
nın bütün boyutları ile Yüce Mecliste genel görüşme-
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ye açılması için bir Genel Görüşme önergesinin su
nulmasına rastlamakta idi. Bu rastlantıyı fevkalade 
hayırlı bir başlangıç sayıyorum. Umuyorum ki, Mec
lise sunduğumuz bu Genel Görüşme talebimiz Yüce 
Meclis tarafından kabul edilir ve özel bir gündemle 
altı aydır büyük bir suskunluk içinde etrafımızda ce
reyan eden olaylardan günü gününe habersiz bulun
duğumuz bu ortam dağılır, sisler giderilir ve her za
man olduğu gibi, dış politikanın hakikî sahibi ve kay
nağı olan Yüce Meclise gerekli bilgiler verilir. 

Bununla birlikte bu yüce kürsüden, sınırlı ölçüde 
de olsa, belli konularda bilgi sunduğu için değerli 
Dışişleri Bakanına grubum adına teşekkürlerimi arz 
ederim. 

Saygıdeğer milletvekilleri, bizim Yüce Meclise 
sunduğumuz Genel Görüşme önergemiz üzerine dış 
politikayla ilgili ayrıntılı bilgilerimizi sizlere en yakın 
zamanda sunabileceğimizi umuyorum. O görüşme
lerde söyleyeceğimiz birçok ayrıntılı bilgileri, kuşku
suz, şu anda içtüzüğe göre bize tanınan kısa zaman 
parçası içerisinde sizlere iletmek imkânından mahru
muz. 

Bugün dinlediğimiz izahat, üzülerek ifade ede
yim ki, değerine en ufak bir gölge düşürmeyi aklı
mızın köşesinden geçirmediğimiz, gerçekten son dere
ce iyi yetişmiş, değerli bir diplomatımızın diplomat
ça sözleri ötesinde, tatmin olmuş değiliz. 

Sayın Başbakanımızın gezilerinden bahsettiler; 
hüsnükabul görmüşler. Elbette ki büyük memnuniyet 
duyuyoruz; ama bir hükümet başkanının, bir başka 
devleti ziyaretinde karşılaştığı hüsnükabul, nezaket 
kuralları içerisinde önem taşır. Bu hüsnükabülü, as
lında bir siyasî başarı örneği olarak zikretmek, sanı
yorum ki, çok gerekli olan bir şey değildir. «Saymr 
Başbakanımız iyi karşılanmıştır» dediler. Yalnız bize 
göre, «Elde edilen sonuçlar nedir» sorusunun cevabı 
açıkta kalmıştır. Hele Sayın Bakanımızın, bir? ara söz
leri arasında sarf ettiği «İlk bakışta dışarıdan açık
lıkla belli olmayan olumlu bazı yararlar da elde 
ettik» şeklindeki beyanında, bu yararların ne olduğu
nu da çok yakından bilmek isterdik. Bizim değer
lendirmemiz, sayın Bakanımızın ortaya somut olarak 
hemen hemen hiçbir sorunu getirip, açıklığa kavuş
turmadığı biçimindedir. 

öncelikle körfez sorununa baktığımızda askıda 
olan sorunlar şudur; bu körfez denüen ihtilaf kay
nağına süper devletler nasıl bakıyorlar, acaba süper 
devletler dost ve müttefikleri aracılığıyla ne ölçüde 
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dost ve müttefiklerini buna bulaştırmak istemektedir
ler; böyle girişimler var mıdır? Kendi açılarından el
bette ki körfez sorununun çözümüne doğrudan mü
dahale etmek istemeyebilirler. Buna karşılık acaba 
bölgedeki bir ihtilafın yine o bölgedeki ülkeler tara
fından çözüme bağlanması gerekliliği yolundaki te
mel ilke ne ölçüde ülkemiz tarafından dost ve mütte
fik devletlere iletilmiştir. 

Bugün Irak ve îran'ın birbirine karşı uyguladık
ları savaş önlemlerinde kendi açılarından haklılık pa
yı bulunabilir; ama bu önlemlerin, ülkemizle olan 
ilişkilerine uygulandığında bu haklılık ortadan kal
kar. Sayın Başbakanımızın Irak'tan döner dönmez bir 
tankerimizin bombalanması olayı, sadece1 mektup tea
tisi ile geçiştirilecek bir olay değildir. Acaba tkinci 
Dünya ^Savaşının alevli günlerinde, denizlerin son de
rece muhataralı olduğu dönemde ülkemiz hangi ön
lemleri alarak, burnunu kanatmadan bu açık denizler
de ve muhataralı denizlerde hükmünü icra etmiş ve 
harbin sonunu getirebilmiştir? 

Şimdi, bizim bu iki devletle olan ilişkilerimizde 
iki ana temel espri var: 

1. Türkiye, her iki devlete karşı tam ve mutlak 
bir tarafsızlık içinde bulunmuştur. Hiçbir ülke bu
nun tersini iddia edemez. 

2. Bu iki ülke ile elbette ki petrol alımı konu
sunda hayati ilişkilerimiz vardır ve petrol almak duru
mundayız. 

Şimdi, en önemli gerçeklerden bir tanesi; bu iki 
ülke ile olan ilişkilerimiz bizim için ne kadar önemli 
ise, bu iki ülke için bu ilişkilerin bozulmaması da . 
ondan çok daha önemlidir. Bu da bir başka gerçek
tir. 

Şimdi, ortada olan sorunlar; acaba ne ölçüde 
Irak'tan diplomatik güvence alınmıştır; savaş' sigor
tası uygulanmadan bu tehlikeli bölgeye gemilerimiz 
nasıl gitme imkânı bulmuşlardır; halen Hükümetimiz 
bu konuda açık ve seçik olarak ne gibi güvenceler 
almak üzeredir ve almıştır; petrol alımı devam ede
cek midir? 

Aslında somut problemleri ortaya koymak lazım. 
Bu iki ülkeyle tarihsel ve kültürel bağlarla çok yakın 
ilişkili bulunduğumuz gerçeği doğrudur. Bu iki ülke 
özellikle karşılıklı ilişkilerden hangi konularda ne öl
çüde, en az bizim verdiğimiz güvence kadar bizlere 
güvence vermişlerdir. Örneğin, bu iki ülkeden Kıbrıs 
ile ilgili bir destek sağlanmış mıdır? Açık açık soru
yoruz. 
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Terör konusunda bazı tereddütlerimiz vardı, bu 
konuda acaba bu ülkelerle yapılan temasların sonucu 
açık ve seçik olarak ne olmuştur? 

Çok değerli milletvekilleri, dış politikanın sadece 
basit bir alışveriş mantığına indirgenemeyeceğini, çok 
boyutlu olduğunu elbette ki hepimiz müdrikiz. Sanı
yorum son zamanlarda dış ilişkileri aşırı yalınlaştır-
manın büyük hatası içinde bulunmaktayız. Eğer, Yüce 
Meclis ve özellikle çoğunluk partimizin değerli üye
leri yardımcı olurlarsa, umuyoruz ki, bu hafta içeri
sinde Halkçı Parti olarak, dış politika konusundaki 
görüşlerimizi, tereddütlerimizi ve Yüce Meclisin dış 
politika konusundaki tutumunun ne olması gerektiği
ni sergilemek azmindeyiz. 

Bu duygu ve düşüncelerle böyle bir sorunun Yüce 
Meclise, gündem dışı da olsa, getirilerek sunma giri
şiminde bulunduğu için Hükümetin Saygıdeğer Baka
nını tekrar tebrik eder, bizim vermiş olduğumuz Ge
nel Görüşme isteği doğrultusunda, bu konularda Yüce 
Meclise daha fazla bilgi vereceği arzusunu taşıdığına 
olan inancımızı belirtir, hepinize saygılar sunarım. 
(HP sıralarından alkışlar) 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacı-
oğlu'nun, Amasya Tamimi ve Millî Mücadele harekâ
tının Amasya'da başlamasıyla ilgili gündem dışı ko
nuşması. 

BAŞKAN — Amasya Tamimi ve Millî Mücadele 
Harekâtının, Amasya'da başlamasıyla ilgili olarak, 
Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu; 
buyurun efendim. 

ARSAN SAVAŞ ARPACIOĞLU (Amasya) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 19 Mayıs 1919 
da Samsun'da doğan istiklal mücadelesinin parlak gü-

.neşi, 12 Haziran 1919'da, yani 65 yıl önce bugün 
Amasya'da Eşsiz Kahraman Mustafa Kemal Atatürk 
tarafından Millî Mücadelenin ilk kıvılcımı olan 
Amasya Tamimi ile doğmuştur ve buradan hareketle 
tüm ulusa ilan etmiştir. 

Samsun'da ingiliz askerleri olduğu için kendisini 
emniyette hissetmeyen Mustafa Kemal Paşa, 26 Ma
yıs 1919'da Havza'ya geçerek, oradan 12 Haziran gü
nü de Amasya halkının ileri gelenlerinin - büyükleri
miz ve dedelerimizin - heyecan ve coşkusuyla Gezirlik 
mevkiinde karşılanmış ve Amasyalılar ile bütünleş
miştir. 

Valilere, müstakil mutasarrıflıklara ve irtibat ku
rabildiği ordu ve kolordu komutanlarına varlığımızın 
korunabilmesi için büyük ve heyecanlı mitinglerin 
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yaptırılması, hükümete ve işgal devletlerinin temsilci
lerine protesto çektirilmesini isteyen talimatlar ver
miştir; diğer taraftan da bütün askerî birliklerle irti
bat sağlamıştır. 

Amasya'da gördüğü coşkuyla karar altına almış 
olduğu Tamimi, ana hatlarıyla; kurtuluşun milletin 
bağrından doğacak ortak kuvvetle gerçekleşebileceği
ni vurguluyordu. 

Ana prensibinin ışığında kaleme alınan Amasya 
Tamimi özetle: 

«Vatanın bütünlüğü, milletin istiklali tehlikededir. 
Hükümet görevini yapamamaktadır. Milletin istikla
lini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır. Mille
tin hakkını arayacak bir millî heyetin kurulması ge
reklidir. 

Anadolu'nun en güvenli yeri olan Sivas'ta Millî 
Kongrenin toplanması kararlaştırılmıştır. Bunun için 
bütün illerin her sancağından seçilecek güvenilir üçer 
delege hemen yola çıkarılmalıdır, bu husus millî bir 
sır olarak tutulacaktır. 

Erzurum'da doğu illerimiz adına 101 Temmuzda 
bir kongre toplanacak, Sivas'a gelecek delegeler ise, 
bu tarihe kadar Sivas'a varmış olurlarsa, Erzurum 
Kongresinin delegeleri de Sivas Kongresine katıla
caktır. 

Mustafa Kemal Paşa bu Amasya Kararını 22 Ha
ziran tarihinde askerî birliklere yayınladı ve sivil ma
kamlarla işbirliği yapılmasını istedi. 

Amasya Kararlarının en büyük özelliği, Anadolu'da 
ve Rumeli'de düşmanla savaşan veya işgallere karşı 
direnen bütün millî teşekkülleri birleştirmeyi ve bir 
merkezden idare etmeyi hedef almasıdır, özetle söyle
mek gerekirse, Amasya Kararları, yeni Türk Devleti
nin Mustafa Kemal Paşa tarafından imza edilmiş 
kurtuluş fermanıdır. Kendisi «İstanbul artık Anadolu' 
ya egemen değil, tabi olmak zorundadır» diyordu. 

Sayın milletvekilleri, Millî Mücadele yıllarından 
bugüne dek atalarımızın, dedelerimizin şerefli, fazilet
li mücadelelerinin yılmaz ve inançlı parlamenterleri 
olarak var olacak büyük Türk Devletinin devamının, 
temelinin bu kahraman ve şanlı kentimizde atıldığı
nı hatırdan çıkarmamak gerektiğini vurgulamak iste
rim. 

Amasya Tamiminin, Türk ulusal egemenlik akımı
nın, devrinin bir temel prensibi olarak değerlendirilip 
Millî Mücadelenin en -mühim bir hadisesini oluştur
duğunu hatırdan çıkarmamak lazımdır. Türk Mille
tinin kurtuluşu da yine milletin azim ve kararında 
gösterilmiştir. Gerçekten bir milletin varlığını ve hak

larını korumak hükümetin vazifesidir. Bu Tamim, 
Türk ulusunun özgürlük ve bağımsızlık beyannamesi 
dir. Millî Mücadele, siyasî bir eylem olarak Amasya 
Tamimi ile başlamıştır. Bu prensip Erzurum ve Sivas 
Kongrelerinin kararlarına müessir olmuş, sonraları 
hâkimiyetin kayıtsız şartsız millete aidiyeti prensibini 
ortaya çıkarmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin düşünce ve ter
cih olarak temelindeki ilk taşın Amasya'da atıldığını 
söylemek bence yanlış olmaz. Böyle olunca, yıllar 
sonra o Meclisin 17 nci Döneminde siz değerli millet
vekili arkadaşlarımdan ulusal Kurtuluş Savaşımızın 
ve Meclisimizin temelinin atıldığı Amasya'ya kadirbi
lir ilgiler beklemekde haklı olduğumu zannediyorum. 

Amasya, geçmişte şehzadeler şehri ve Anadolu' 
nun Oxford'u olarak kültür ve tabiat varlığını sine
sinde barındıran sayılı kentlerimizdendir. Bütün bu 
nitelikleri ile Amasya'da tarih öğretimi yapacak fa
külteleri ile Türk yakın siyasî tarihini araştıracak 
fakülte ve enstitüleri ile bir üniversite çekirdeğinin 
çok isabetli ve haklı bir karar olacağını, ayrıca Mec
lisin ve Hükümetin dikkatine sunmak istiyorum. 
Millî Mücadelenin ilk kıvılcımının parladığı tarihî ve 
şerefli beldemizin Cumhuriyet Tarihinde bu vesile ile 
alevlenip layık olduğu bir üniversiteye kavuşmasını 
en halisane temennim olarak Yüce Meclisin takdirle
rine arz ile saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim., 

3. — Sakarya Milletvekili Ayhan Sakallıoğlu'nun, 
hayat pahalılığı konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Hayat pahalılığı ile ilgili olarak ko
nuşmak isteyen Sakarya Milletvekili Sayın Ayhan 
Sakallıoğlu; buyurun efendim. (Alkışlar) 

AYHAN SAKALLIOĞLU (Sakarya) — Sayın 
Başkan, Yüce Meclisin değerli milletvekilleri; ekono
minin ne denli karmaşık bir ilim manzumesi oldu
ğunu biliyorum. Ben, huzurunuzda meseleyi basite 
irca edip güncel yaşamda Sayın Özal ve Hükümetin
den istekte bulunacağım. . 

Sayın Özal, seçim öncesi televizyon konuşmala
rıyla günlük yaşama girmiş, iktidar yolunun evde 
kaynayan tenceredeh, pazardaki fileden geçtiğini ga
yet iyi değerlendirerek iktidar olmuştur. Televizyon 
ekranından evlerdeki oturma odalarına, mutfaklarına 
girebilen Sayın özal, bağışlasınlar beni, hırçın, haşarı 
çocuk edasıyla mutfağı, evleri darmadağın etmiş, va
atlerine maalesef sadık kalmamıştır. 
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Sayın Özal, samimi, babacan, umut olma hava
sından da ayrılmıştır, iktidardaki ilk işi, vatanda
şın pazarda alış - veriş ettiği filesini elinden almak 
olmuş; pazardaki fileliye alış - verişi unutturarak tane 
ile alışverişe alıştırmaya başlamıştır, 5 ayda yapılan 
yüzde 29 zam, temel gıda maddelerinde sadece mayıs 
ayında yüzde 6,4 fiyat artışı, arz ettiklerimin reel ol
duğunu göstermektedir. 

Petrol ürünlerine 6 ayda 5 defa yapılan zam, evde 
tüp gaz kullanmayı lüks hale getirmiştir. Evlere giren 
ekmek azalmış, tencereler küçülmüş, çok nadir giren 
et ise buharlaşmıştır. 

Evde kaynayan tenceredeki bol sulu nohut, fasul
ye misafir yemeği olmuştur. 5 ayda yapılan yüzde 29 
zam, vatandaşın gırtlağını sıkmaktadır. Piyasada var 
olan yok olduğu için değil; ama var olduğu için de 
vatandaş alamamaktadır. 

OECD raporunda «Türkiye'de 1984 enflasyonu
nun 1983 yılına göre daha fazla olacağı, gayri safî 
millî hâsılanın Hükümet hedeflerinden düşük olacağı» 
vurgulanmıştır. Gırtlak sıkmanın fazlalaşacağından 
fevkalade endişedeyim. 

Vatandaşın kısa zamanda gönlüne giren Sayın 
Özal, aynı çabuklukla gönüllerden çıkmaktadır. «Tür
kiye'de hayat pahalılığı var mı?» diyebilen Sayın Baş
bakan Özal'ın, evde kaynayan tencereden, pazardaki 
fileden haberi olmadığı anlaşılmıştır. Kendi tâbirleri 
olan ortadireğin yaşam seviyesini yükseltmesini bir 
tarafa bıraktık; dar gelirlinin, memurun, esnafın, işçi
nin evindeki tencerelerinin rahat kaynamasını sağla
sınlar. Sayın Özal'ı, bunu temine davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir önceki oturumda Hü
kümet 790 milyar liralık ek ödenek talep etmiş ve 
Yüce Meclisçe de bu istek kabul edilmiştir. 

Sayın Maliye ve Gümrük Bakanı Anayasa hük
mü gereği kaynakları göstermiş ve «Verdiği rakamla
rın asgarî düzeyde dahi hedefi aşacağını» ifade etmiş
tir. Madem ki, bu derecede rahatlıkla kaynak bulabi
liyoruz ve gösterilen rakamları aşacak tahminlerimiz 
mevcuttur, o halde neden acaba memura yapılacak 
zamda ve işçi asgarî ücretinde gerçekleştirilecek artış
ta eli sıkı davranıyoruz? ' 

Sayın milletvekilleri, yüksek malumlarınız olduğu 
veçhile asgarî ücret 24 525 liradır. Net olarak ele ge
çen miktar ise 16 40ü1 likadır. 16 500ı lira varsayımıyla 
hareket ederek bunu 30 güne bölersek ele geçen net 
günlük kazanç 550 liradır. Eriğin 4GÖ lira, mevsimi
nin geçmesine rağmen kiraz halen 400 lira 50O lira, 
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j kayısjnm 8CC lira olduğu Türkiye'de, hele İngiliz bor-
I sasındaki Dolar gibi değerlenen et fiyatlarına karşı

lık geçinmek maharettir, hatta mucizedir. Memurla-
j rın maaşları her ay daha ilk 10 gününde erimekte, 

esnaf sattığı malı yerine koyamamakta, çiftçi emeği-
I nin karşılığını alamamaktadır. Seçim bölgem olan 
I Sakarya'dan biliyorum; pancar ekicilerine dönümüne 

2 COO Türk Lirası birinci sürümde avans olarak veri-
I liyordu. Bu sene zarurî ihtiyaç karşılığı olan bu meb-
! lağ dahi verilmemiştir. Türkiye sathında düşünecek 

olursak bu rakam 7,5 milyar lira tutmaktadır. Çorba
da tuz misali veya merhem olmak üzere bu meblağın 
çiftçiye verilmesi gereklidir. 

I Sayın milletvekilleri, mübarek Ramazan Bayramı 
I gelmektedir. Bayram, bu ayın son ve gelecek ayın 

ilk gününe isabet etmektedir. Memur, işçi ve çiftçinin 
I ücret, aylık ve avanslarının bayramdan önce tediye 

edilmesi ve bu suretle bayramın bu evlerde de hisse-
I dilir hale gelmesini Sayın Hükümetin dikkatlerine su

nuyorum. 

Değerli milletvekilleri, mensup olduğum Milliyetçi 
Demokrasi Partisi yapıcı, duyarlı, mesuliyetti muha
lefet görevini ifa etmektedir. Sayın Özal ve Hüküme
tinin vatandaşa seçim öncesi verdikleri sözlerin yerine 

I getirilmesini istiyor, hayat pahalılığı ve enflasyonla 
mücadelede ve bunların çarelerinde iktidara her za
man yardıma hazır olduğumuzu bildiriyor, hepinizi 
saygıyla selamlıyorum. (Alkışlar) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 

J. — Yurt dışına gidecek olan Sanayi ve Ticaret 
Bakanı H .Cahit Aral'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığına, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba-

I kanı Cemal Büyükbaşın vekillik etmesinin ,uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı' tezkeresi (3/452) 

I BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
İki adet Cumhurbaşkanlığı tezkeresi vardır, ayrı 

ayrı okutup bilgilerinize sunacağım : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Malta Cumhuriyeti ile ticarî ve ekonomik ilişki
lerin geliştirilmesi konusunda görüşmelerde bulunmak 

I üzere 3-8 Haziran 1984 tarihleri arasında Malta'ya gi
decek olan Sanayi ye Ticaret Bakanı H. Cahit Aral'ın 
dönüşüne kadar; Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın vekil-

I lik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül-
I müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
( Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Yurt dışına gidecek olan Devlet Bakanı Ah

met Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Devlet 
Bakanlığına, Devlet Bakanı İsmail Özdağlar'm vekillik 
etmesinin, uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/453) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Türkiye-Tunus Karma Ekonomik Komisyonunun 
Üçüncü Dönem Toplantısına katılmak üzere T'0ı-15 Ha
ziran 1984 tarihleri arasında Tunus'a, Türkiye-Fas Kar
ma Ekonomik Komisyonunun Birinci Dönem Top
lantısına katılmak üzere 16-21 Haziran 1984 tarihleri 
arasında da Fas'a gidecek olan Devlet Bakanı A. Kurt
cebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar; Devlet Bakanlı
ğına, Devlet 'Bakanı İsmail Özidağlar'ın veJkillifc etme
sinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş ol
duğunu bilgilerinize sunarım. 

'Kenan Evren 
Cumıhurfbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — ölüm cezasına mahkûm edilen Muzaffer Öz-

türk ve Sedat Yılmazsoy haklarındaki dava dosyalarının 
geri verilmesine dair Başbakanlık tezkeresi (3/12) 

IV. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar m, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Söz
lü Sorular» kısmına geçiyoruz. 

Birinci sırada yer alan, İçel Milletvekili Sayın 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Mersin İlinde çevre kirlili
ğine neden olan tesislere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi. 

Sayın Sağlar izinli olması nedeniyle bulunamıyor
lar, bu sebeple önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

BAŞKAN — 2 nci sırada yer alan önerge de, so
ru sahibinin izinli bulunması nedeniyle ertelenmiştir. 

3. — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/90) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada yer alan soru önergesi 
de 10 günlük mehil verilmiş olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

| BAŞKAN — Başbakanlığın, İçtüzüğün 76 ııcı 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır, oku
tuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 24.8.1983 gün ve 19-301-20170 sayılı 

yazımız. 
b) Millî Savunma Bakanlığının 6.6.1984 gün ve 

1984/3125-5 sayılı yazısı. 
TCK'nun 146/1 nci maddesine muhalefet suçun

dan Ege Ordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı 2 Numa
ralı Askerî Mahkemesince ölüm cezasına mahkûm edi
len Muzaffer öztürk ile Sedat Yılmazsoy haklarındaki 
dava dosyası ilgi (a) yazımız ekinde gereği yapılmak 
üzere sunulmuştu. 

Hükümlü vekilleri Av. Gültekin Köktürk Suvarli 
ve Nevzat Çelik vermiş oldukları dilekçelerle karar 
düzeltilmesi talebinde bulunduklarından, hükümlülere 
ait dava dosyasının Millî Savunma 'Bakanlığına tevdi 
edilmek üzere Başbakanlığa iade edilmesini arz ede
rim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

iBAŞKAN — Adalelt Komisyonunda bulunan dosya 
geri verilmiştir, 

VE CEVAPLAR 

4. — Urfa Milletvekili Osman Doğanın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Urfa Milletvekili Sa
yın Osman Doğan'ın, Atatürk Barajı ve Urfa Tüneli 
yapım çalışmalarına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Osman Doğan?.. Burada. 
Sayın 'Bakan?.. Yok. 
Sayın Bakanın bulunamayışı nedeniyle görüşme 

ertelenmiştir. 

5. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, Be
lediye Meclislerinin Müzakere Usulünü Düzenleyen 
Talimatnameye ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı 
Ali Tanrıyarın cevabı (6/98) 

BAŞKAN — 5 inci sırada yer alan, istanbul Mil
letvekili Sayın Orhan Ergüder'in, Belediye Meclisleri
nin Müzakere Usulünü Düzenleyen Talimatnameye 
tlişfcin İçişleri Bakanından sözM soru önergesine geçi
yoruz. 

Sayın Orhan Ergüder?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
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Önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına • 

Halen meri bulunan 1580 sayılı Belediye Kanu
nunun 59 uncu maddesi uyarınca 10.8.1930 tarihinde 
içişleri Bakanlığınca çıkarılmış bulunan Belediye Mec
lislerinin Müzakere Usulüne Dair Talimatnamenin, 
dili gibi hükümleri de ihtiyaca cevap vermiyor ve ce
vap vermekten de uzaktır. 

25 Mart 1984 tarihinde yapılan mahallî idare se
çimlerinde yeniden kurulan 2 000'e yakın belediye 
teşkilatı ve belediye meclislerinde bulunan seçilmiş 
üyelerin yukarıda anılan yönetmelikle çalışmaları ge
rekmektedir. Yaptığımız araştırmalardan ve bizzat 
gözlemlerimizde bu talimatnamenin hiçbir fayda ver-. 
n.ediği ve aksaklıklara yol açtığı sabit olmuştur. 

Belediye meclislerinin süratli çalışmaya ihtiyacı ol
duğu bu devirlerde 54 senelik işbu yönetmeliğin de
ğiştirilmesi hususunda İçişleri Bakanlığınca çalışma
lar yapılıp yapılmadığı hususunda önergemin kabulü 
ile sözlü cevap verilmesini arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Orhan Ergüder 

İstanbul Milletvekili 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; istanbul Mil
letvekili Sayın Orhan Ergüder tarafından, 10.8.1930 
tarihli Belediye Meclislerinin Müzakere Usulüne Dair 
Talimatnamenin değiştirilmesi hususunda Bakanlığı
mızca bir çalışma yapılıp yapılmadığı sorulmaktadır. 

1580 sayılı Belediye Kanununun 59 uncu maddesi 
gereğince İçişleri Bakanlığınca 10.8.1930 tarihinde çı
karılmış bulunan Belediye Meclislerinin Müzakere 
Usulüne Dair Talimatnamenin gerek dil bakımından 
gerekse esas ve usuller yönünden günümüz ihtiyaçla
rına cevap verecek nitelikte olmadığı bilinmektedir. 
Halen Bakanlığımızca yeniden hazırlanan Belediye 
Kanunu Tasarısı, Bakanlar Kurulunun gündeminde bu
lunmaktadır. Tasarının önümüzdeki günlerde Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunulacağını ümit 
ediyorum. 

Belediye Kanunu Tasarısı kanunlaştıktan sonra, 
bu tasarı ile getirilen yeni değişikliklerle uyum sağla
yacak olan belediye meclisleri çalışma yönetmeliği ye
niden ve en kısa sürede düzenlenerek uygulamaya 
konulacaktır. 

Bilgilerinize arz eder, saygılarımı sunarım. (Alkış
lar) 
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BAŞKAN — Sayın Ergüder?.. 
HALİL ORHAN ERGÜDER (istanbul) — Teşek

kür ederim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 

vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi. (6/99) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada yer alan, Manisa Mil
letvekili Sayın ismet Turhangil'in, vergi iadesi ve ha
yalî ihracat iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesine geçiyoruz. 

Sayın Turhangil?,. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

7. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, pro
tokol mevzuatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

8. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, pro
tokol mevzuatına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/101) 

BAŞKAN — 7 ve 8 inci sırada yer alan ve Sayın 
Orhan Ergüder tarafından verilen önergelerin görü
şülmesi, içtüzüğün 97 nci maddesi mucibince, gün
demde diğer milletvekillerinin sözlü soru önergeleri 
bulunduğundan görüşülemeyecektir. 

9. —Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Tür
kiye'deki ortak savunma tesislerinde çalıştırıldığı id
dia edilen yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü so
rusu ve İçişleri Bakanı Ali Tanrıyar'ın cevabı (6/102) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada yer alan, Adana Mil
letvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Türkiye'deki ortak 
savunma tesislerinde çalıştırıldığı iddia edilen yaban
cılara ilişkin Başbakandan sözİü soru önergesine ge
çiyoruz. 

Sayın Canver?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Burada. . 
Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Başbakan tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılmasına delaletlerinizi saygılarımla arz 
ederim. 31.5.1984 

Cüneyt Canver 
Adana Milletvekili 

Türkiye'de ortak savunma tesisleri ile ilgili, örne
ğin TUSLOG, Üs Bakım ve Onarım Müteahhitliği ve 
A.B.D. kuvvet mensuplarının alışveriş ettikleri mağa
zalar gibi işyerlerinde antlaşmalara ve Türk mevzua-
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tına aykırı olarak Amerikalı askerî şahısların ve sivil 
görevlilerin «yakınları», «eş ve çocuklarının» da çalış
tırılmakta olduğu iddia edilmektedir. 

1. Sözkonusu iddia doğru mudur? Bu durumda ça
lışmakta olan personelin sayısı ne kadardır? 

2. «Yakın» statüsünde bulunan bu gibi kimsele
rin özellikle «garson», «barmen», «depocu», «kontrol 
işçiliği» gibi görevlerde istihdam edildikleri doğru mu
dur? 

3. Bu kimselerin ikamet tezkerelerinde «çalışa
maz» damgası bulunmakta mıdır? Bu damga mevcut
sa bu kimseler nasıl çalışmaktadırlar? 

4. .Bu konuda İçişleri Bakanlığına yazılı veya 
sözlü şikâyetler yapılmış mıdır? Yapılmışsa Bakanlık 
ne gibi girişimlerde bulunmuştur? Bu duruma göz yu
manlar hakkında bir soruşturma açılmış mıdır? 

5. İşsizliğin büyük boyutlara ulaştığı ülkemizde 
Türk vatandaşlarına hasredilen birtakım işlerin «yakın 
statüsünde» bulunan kişilere gördürülmesi karşısında 
Hükümet ne düşünmektedir? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurunuz. 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (istanbul) 

— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Adana Millet
vekili Sayın Cüneyt Canver'in Sayın Başbakanımıza 
yönelttiği sözlü soru önergesine cevaplarımı sunuyo
rum. 

Bilindiği üzere 6375 sayılı Kanunla onaylanmış 
bulunan, NATO Kuzey Atlantik Anlaşmasına Ta
raf Devletler Arasında Kuvvetlerin Statüsüne Dair 
Sözleşme ile 6426 ve 6427 sayılı kanunlar ve ayrıca 
Hükümetimiz ile Amerika Birleşik Devletleri Hükü
meti arasında imzalanmış olan ve Bakanlar Kurulu
nun 18.11,1980 gün ve 8/1951 sayılı kararıyla onay
lanmış bulunan ikili anlaşmalara göre Türkiye'deki 
müşterek savunma tesislerinin hizmetlerini resmî ve 
askerî bir kuruluş olan Tuslog Komutanlığına karşı 
yine Amerikan Boeing Cervices International And 
Corporation şirketi 1.7.1973 tarihinden beri yapmak
taydı. 

Yukarıda bahsedilen hizmetlerin taahhüdü Tuslog 
Komutanlığı tarafından 1.3.1983 tarihinden itibaren yi
ne bir Amerikan şirketi olan Holmes And Narver 
Cervices şirketine ihale edilmiştir. Sözkonusu Holmes 
And Narver Cervices And Corporation şirketinin yurt 
düzeyindeki görevli personeli kuvvet mensubu veya 
sivil unsur olması gerekmektedir. 

Buna göre : 
1. Kuvvet mensuplarının ve sivil unsurların ya

kınlarıyla eş ve çocuklarının sözkonusu tesislerde ça
lıştırılması mümkün görülmemektedir. Bu durumda, ça-
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lıştırılanlara ait Bakanlığımıza bilgi intikal etmemiştir. 
Çalıştırıldığı tespit edilenler var ise, Bakanlığımıza in
tikal ettirildiğinde gerekli işlem yapılacaktır. 

2. «Yakın» statüsünde bulunan yabancıların; gar
son, barmen, depocu ve kontrol işçiliği görevlerini yap
tıkları hususunda intikal etmiş bir bilgi bulunmamak
tadır. 

Ayrıca, 2700 sayılı Kanun, yabancılara yasak olan 
meslek ve sanatları saymış bulunduğundan, bu ka
nuna aykırı olarak garson ve barmen gibi görevleri 
yapmaları da mümkün değildir. 

3. Kuvvet mensubu ve sivil unsurun yakınları, 
eş ve çocuklarına verilen ikamet tezkerelerine «ça
lışamaz, sadece ikamet için geçerlidir» kaşesi tatbik 
edilmektedir. 

«Çalışamaz» damgası bulunan yabancılar, şayet 
çalışmakta iseler, izinsiz olarak çalıştıklarından hak
larında yasal işlem yapılması gerekmektedir. 

4. Anılan tesislerde sivil unsurların yakınlarının, 
eş- ve çocuklarının çalıştırılmakta olduğuna dair An
kara, Kızılay İnkılap Sokak, No. 20 adresinde faali
yette bulunan; Türkiye Harp Sanayi ve Yardımcı îş 
Kolları İşçileri Sendikası (Türk Harb - iş) bir dilek
çeyle müracaat ederek, Amerika Birleşik Devletleri 
askerî kuvvetler işyerlerinde, kuvvet veya sivil unsur 
SE yılan kişilerin yakınlarının bütün ikazlara rağmen 
çalıştıklarının şikâyet edilmesi üzerine, bu durumun 
incelenmesi Genelkurmay Başkanlığı, Dışişleri Bakan
lığı, Maliye ve Gümrük Bakanlığı ile valiliklere inti
kal ettirilmiştir,; 

Kanunlarımıza aykırı olan bu işlerin sözko
nusu yabancılar tarafından yapılmaması hususunda 
15.11.1983 tarih ve 236000 sayılı yazımızla valiliğe ta
limat gönderilmiştir. Sözkonusu işyerlerinde kuvvet 
mensubu ve sivil unsur yakınlarının çalıştıkları ve 
Türk vatandaşlarının yapabilecekleri işleri yaptıkları
na dair Türk Harb - iş Genel Merkezinden, Bakanlı
ğımıza 3.5.1984 tarihli yazılı şikâyet dilekçesi üzerine 
valiliklerden bu durumun tahkiki ve önlenmesi isten
miştir. 

5. İkili anlaşmalar gereğince, bahis konusu yer
lerde çalışan Amerikan uyruklu kuvvet mensubu ve 
sivil unsur personelinin dışında yakın statüsündeki kişi
lere, Türk vatandaşlarına hasredilen birtakım işlerin 
yaptırılması Bakanlığımızca da uygun görülmemekte
dir. 

Saygılarımı bildiririm efendim. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 
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BAŞKAN — Verilen cevabın bilgilerinize uygun 
olup olmadığı hakkında konuşmak ister misiniz Sa
yın Canver? 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 

değerli üyeler; Bakana, Sayın Başbakan adına açıklama 
yaptığı için teşekkür ediyorum. 

Türkiye'deki müşterek savunma tesisi er i mdelk i Tus-
log Komutanlığı Amerika Birleşik Devletleri Kuvvet
lerinin 'bu tesislerdeki üs balkım ve onarım müteahhidi 
Holmes And Narver Cervices And Corporation ve 
America Birleşik Devletleri Kuvvetleri mensuplarımın 
alışveriş yaptıkları mağazalar ve bu işyerlerinin Tüfk 
Harb - İş Sendika'sının yetki kapsamı içine girdiğini 
belirtiyor ve bu işyerlerinde çalışanı işçiler de bu 
sendikamızın üyesidirler. 

Sayın içişleri Bakanının belirttiği üzere, 3.5.1984 
tarihinde İçişleri Bakanlığına bir müracaat olmuş ve 
Ibu müracaatta, ikili anlaşmalar ve Amerika Birleşik 
Devletleri ille aramızdaki protokola aykırı olarak bazı 
işyerlerinde yine anlaşmalarda «yakın» tabiri kullanılan 
kimselerin çalıştırıldığı bildirilmiş ve bu konuda ge
rekli önlemlerin alındığı da Bakanlıkça belirtilmiştir. 

Bu konulara herhangi 'bir biçimde itiraz ötmek 
miümkün değildir; ancak Türk Harb - İş Sendikasının 
Ibu konuda şikâyeti varittir. Bu şikâyet doğru ise 

• ' V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 48 Ar
kadaşının, Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. (2/74) 
(S. Sayısı: 69) (1) 

BAŞKAN — Gündemin «Kanun Tasarı ve Teklif
leriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci sıradaki 69 sıra saplı, İstanbul Milletvekili 
Sayın Reşit Ülker ve 48 arkadaşının, Parasız Halk 
Plajları Açilınası Hakkında Kanun Teklifinin görüşül-
mesine başlıyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oyla

rınıza sumuyorum: Raporun okunmasını kabul eden
ler... Kalbul etaeyenler... Raporun okunması kabul' 
edilmemiştir. 

(1) 69 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 

tahkiki ve derhal esiki hale iadesi gerekir. Özellikle 
kuvvet mensubu ve sivil unsur kişilerin eş ve çocuk
ları, yani yakınları da bu kişilerle birlikte Türkiye'ye 
gelmektedirler. Türk gençleri ki, şöyle söylemek yerin
de olacaktır sanıyorum, her türlü yeteneğe ve bece
riye sahip binlerce üniversite mezunu Türk çocuğu işsiz 
dolaşırken, işsizlik oranı hergün yüabinlerce artarken 
ve dışarıda aynı katı kurallar bküm vatandaşlarımıza 
uygulanırken, bizim bu durumu müsamaha ile karşıla
mamız mümkün değildir. 

Hükümettin, almış olduğu tedbirleri takip ederek, 
sonuçlandırarak ve varsa bu şikâyetleri derhal izale 
ederek, (Türk vatandaşlarına az da olsa yeni iş im
kânları açmak görevi gereğidir ve Türk onurunu ko
rumanın da, yine bir biçimidir. 

Sayın Balkanın bu konuda hassasiyetini sıürdürmesi 
dileğiyle hepinize saygılar sunuyorum. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Soru Gevaplanldırıtaırşitır. 
10. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, ta

rım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

BAŞKIAN — 10 uncu sırada yer alan, İzmir Millet
vekili Sayın Hüseyin Aydemir'in, tarım ürünleri taiban 
fiyat politikasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesine geçiyoruz. 

Sayın Hüseyin Aydemir?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Bu nedenle önergenin görüşülmesi ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

Kanun teklifinin tümü üzerinde görüşme açıyorum. 
Teklifin tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adına 

Sayın Reşit Ülker ve şahsı adına yine Sayın Reşit 
Ülker söz istemişleridir. 

RlEŞlT ÜLJKIBR (İstanbul) — Şahsım adına ko
nuşmayacağım. 

BAŞKAN — Peki efendim, grup adına buyurun 
efendim. 

HP GRUBU ADINA REŞİT ÜLKER (İstan
bul) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; 
getirilen yasa önerisi, Belediye Yasasının 15 inci mad
desinin 56 ncı bendime ufak bir ibare ilavesinden 
ibarettir. Bu fıkra ile belediyelere yeteri kadar parasız 
halk plajı açma görevide verilmiş oluyor. Esas itibariy
le 56 ncı bendinde, «ideniz hamamları» diye bir tabir 
var, zaten belediyeler plaj da açabilmektedirler; ancak 
buradaki plaj, parasız halk plajıdır. 

Buna neden ihtiyaç duyuluyor; ülkemizdeki son 
30 • 40 ,yıllık gelişmeler, denize girme ihtiyacını her 
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vatandaş için zorunlu hale getirmiştir. Herkes gücü 
yettiği oranda bir yere gidip denize girmektedir. Talbiî 
bunun sağlık 'bakımımdan büıytüik önemi de anlaşılmış 
durumdadır. Denize giren gençlerin, yaşhiarın, herkesin 
sağlığını kazandığı, güneş aldığı, su içinde sağlık aldığı 
herkesçe bilinmekte ve kabul edilmektedir. 

IBildiğSmiz kadarıyla, politika hayatında Rahmetli 
îrcönu'öfüınt 40 yaşından sonra denize girmeye başladığı
nı ve ölünceye kadar da denize girdiğüni biliyoruz. 
Sayın 'Gefell Baıyar deniziin kenarında bir yerde ötur-
malktaldır ve konuşmaları esnasında, denizden çok 
büyük yarar gördüğünü ifade etaektedir. Yani denizin 
önemi bugün ulusumuzca fcabuıL edlmiş durumdadır. 

lAıncak, Türkiye 8333 kilometrelik anayarımada 
kıyısı ve adalar kıyısına sahip olduğu halde; vatandaş
lar baışta İstanbul olmak üzere denize doğru dürüst 
girememektedirler; yaınli parası olmayan vatandaşı 
kastediyorum. Gücü olmayan vatandaşlar denize doğru 
dürüst girme imkânını bulamamaktadır. Bu konularda 
gazetelerde birçok yazılar çıkmaktadır. Bugünlerde 
çıkmış bir yazıda, «SalhülUerimfein üctıe birinden denize 
giritebiliyor. Marmara denizfede 32Ö, Ege denizinde 
765, Alkkienizlde 935 Karadenizde 955 kilometrelik sahil 
bandının toplam 1950 kilometresinde denlize girmek 
mümkün» denmekitedlir. Aynrttiları veriyor, halk de
nizden neden yararlanmııyor; «Kıyılara dizilmiş kamu 
ve özel sektöre ait kamplar, plajlar, doğal engeller ve 
fabrikaların denizlerimizi kirleten yoğun atıkları yü
zümden de denize girilemediği Jfaide edlMiyor. 

Değerli mületvdkileri, buna bir başka şey de ilave 
edüyor; ekonomik engeller. Bu sene İstanbul İli için 
ilan edilmiş plaj fiyatlarının bir kısmamı arz ediyorum: 

Beton plajlarda, duhuliye ve gardrop, bir kişi için 
65 Ira, bir kişilik kalbin 90 lira. 

Ahşap plajlarda, duhuliye ve gardırop, bir kişi için 
65 lira. 

Belediyenin ihale yoluyla kiraya verdiği Haylayf, 
Yeni Büyük, Güneş, Yörük Ali, Kartal; Küçükyalı, 
Çamlık plajlarının tarifesi ise bir kişi için 95 lira, 
özel aile kabini 400 lira. 

Talbiî, ben örnek oiaralk bir kişiyi alidım. Türk 
Ulusu, çok çocuklu, çok aikralbalı, yakınlarına sevgi 
gösteren büyücek bir aile teşkil ediyor. Onun için, 
[buradaki tek kişilik fiyatları almayalım. Ayrıca da 
büyük kentlerde, deniz kıyısına ulaşmak için de en 
ucuz otobüs bileti, mesela Istanbuflda 50 lira. İki 
dtobüs değfişttiridıiğini dlüştümürseniz plaja gitmek için, 
100 lira. Yani, bir vatandaşın denize girmesi kotey 
kolay mümkün değil. 
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Bunun yanında, başka önemli bir hususu da arz 
etmek isterim: Kütle sporuna önem verilıeceği ifade 
edilmiş Hükümet Programında. Gerçekten de birkaç 
şenedir kitle sporu, önde bulunanların; bakanların, 
başbakanların ilgisiyle bir yayılma gösteriyor. 

Türkiye'de 700 küsur spor tesisi var. Bir spor tesi
sini yaptırmak için bazan 100 milyon, 200 milyon, 
500 milyon, milyarlar harcanıyor. Halbuki, kıyılar, 
Allah'ın yarattığı hazır tesisler ve su sporu, dünya
daki sporların en önünde yer alan, vücut geliştirme 
bakımından ve sağlık bakanından en ileri bir spor. 
Biz Barbarosların, Turgut Reislerin torunlarıyız; bu 
sporla da böyle ilgimiz var. 

Şimdi, kitle sporu yapacağız; futbol alam açmak 
için istimlak lazım, yer lazım. Diğer tesisleri yapmak 
için milyonlar lazım, 100 milyonlar lazım, milyarlar 
lazım. Ama deniz; Allah Türk Milletine, Türk Ulu
suna denizini vermiş. Şimdi eğer biz birtakım engel
lerden dolayı denize giremeyenleri denize sokabilir
sek kitle sporunun en güzelini yapmış olacağız. Bu 
konu da, Hükümet Programında açık bir şekilde ifa
de edilmiştir. Özal Hükümet Programının 52 nci say
fasında «Kitle sporuna önem verilecek ve bunun için 
gerekli şartlar hazırlanacaktır» deniyor. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi burada başka bir 
önemli noktayı da arz etmek istiyorum /Kıyılarda 
gittikçe - belediyeler tarafından olsun, diğer kamu 
kuruluşları tarafından olsun - büyük bir istekle bir
takım tesisler vesaire yapılıyor, öyle bir gün gelecek 
ki, biz buralarda parasız halk plajı yapmak istediği
miz zaman bir de bakacağız bu yerler tamamen ka
patılmış; ancak istimlak yahut orada yapılan tesisleri 
yıkmak suretiyle bunları yapmak durumunda kalaca
ğız- • 

Öyle ise, bütün bu arz ettiklerimizin ötesinde önü
müzdeki yıllar için, belediyelere parasız halk plaj
ları yapma hakkını mecburî görev olarak verdiğimiz 
takdirde, belediye takdirini kullanacak, bu yerleri 
şimdiden ayıracak ve böylece bir taraftan kitle spo
runa, bir taraftan da Türk yurttaşlarının sağlığına 
en büyük hizmet yapılmış olacak. ^ 

Saygılar sunuyorum sayın milletvekilleri. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teklifin tümü üzerindeki görüşme
ler tamamlanmıştır. 

Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler.» Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

— 295 — 
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1 inci maddeyi okutuyorum. 
Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında Kanun 

Teklifi 

MADDE 1. — 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 56 nınumaralı 
bendine aşağıdaki ibare ektenmişitir : 

«Yeteri kadar parasız halk plajları da açmak.» 
BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir, buyurun 

efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, değerli milletvekilleri; Komisyondan geçtiği ve 
Sayın Reşit Ülker'in izah ettiği, belirttiği şekilde 
belediyelerin ücretsiz, parasız halk plajlarını da aça
bilmesini mümkün kılacak önerinin kabul edilmesi 
halkımız için çok yararlı olacaktır. Bu, Sayın Mec
lisin halkımıza yapacağı, belediyelerin hizmet im
kânlarına yeni bir katkısı -olacaktır. Ancak 15 inci 
maddenin 56 ncı bendi, belediyelerin mecburî hiz
metlerini tadat etmektedir; yani belediye idareleri
nin halk hizmetinde mecburî olarak yapması gere
ken görevlerini ayrı ayrı zikretmiştir. Sayın Reşit 
Ülker'in teklifiyle belediyelere ücretsiz halk plajları 
yapmak görevi de verilmiştir. Ancak, diğer görevler 
gibi bunun da maddeye konması ve belediyelerin üc
retsiz halk plajları açmasının mecburî görevleri ara
sına konulması, uygulamada fazla bir değer taşıma
maktadır. Daha evvel uygulamalar oldu; Kültür ve 
Turizm Bakanlığı birçok belediyelere, projeye müs
tenit yatırımları için plajlar yapmak kaydı ile hatta 
hatta parasız halk plajları yapmak kaydıyla yardımlar
da bulundu. Belediyeler bu parayı Turizm Bakanlığın
dan aldıktan sonra plajlar yaptılar; fakat en lüks 
plajlardan daha pahalı fiyat tarifeleri koydular ve 
böylece bazı belediyeler daha evvelki yıllarda bu 
uygulamayı Turizm Bakanlığının teşviki ve yaptığı 
yardım üzerine kuvveden fiile çıkarmış oldular. 

Şimdi yüksek takdirinize arz etmek istediğimiz 
önerimiz şudur : 

Biz bu bende, «parasız halk plajları da açmak» 
hükmünün yanına ilave olarak, belediyelerin parasız 
halk plajı yapmak için düzenledikleri yatırım proje
lerine, Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden, be
lediyelerin projeye müstenit teşebbüslerini teşvik et
mek, desteklemek maksadıyla Bakanlığın uygun gö
receği miktarlarda teşvik yardımı yapar diye bir - iki 
fıkra eklersek, kısa bir zamanda, bir yıl içerisinde, 
bütün sahillerimizde, her belediye kendi imkânlarını 
seferber edip, kendi arazilerini, arsalarını, deniz kıyı

sındaki yerlerini bu hizmete tahsis edip, Bakanlığın 
ufak, sembolik teşvik yardımlarıyla süratle halkımıza 
en iyi hizmeti yapma çabası içerisine gireceğine ina
nıyoruz, bundan eminiz. 

Bu yönden arkadaşlarımız bir ek öneri hazırladı
lar. Komisyondan gelen «parasız halk plajları da aç
mak» ibaresine ilave olarak; «Belediyelerin ele ala
cakları yatırım projelerine : Kültür ve Turizm Ba
kanlığınca, projeye müstenit teşebbüslere, uygun gö
rülecek miktarın, yardım ödeneğinden karşılanmak 
suretiyle, öncelikli teşvik yardımı yapılır» hükmünü 
koyduğumuz takdirde, bu hizmeti en ciddî şekilde 
belediyelere ulaştırmış oluruz. Bu bakımdan konuyu 
yüksek takdirlerinize arz ediyorum. 

En-derin hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Madde üzerinde başka söz almak 
isteyen?.. Yok. 

Madde hakkında verilmiş değişiklik önergesi var, 
okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 69 suıra sayılı Befedüye Kaınu-

nunun 15 inci maddesinin 56 numaralı bendine ek
lenecek ek ibarenin aşağıdaki şekilde düzenlenmesi 
için gereğine müsaadelerinizi arz ve teklif ederiz. 

Ek ibare : 
«Yeteri kadar parasız halk plajları da açmak. 
Parasız halk plajları ile ilgili olarak, belediyele

rin ele alacakları yatırım.projelerine ; Kültür ve Tu
rizm Bakanlığınca, projeye müstenit teşebbüslere, 
uygun görülecek miktarın, yardım ödeneğinden kar
şılanmak suretiyle, öncelikli teşvik yardımı yapılır.» 

Mahmut Akkılıç Hayrullah Olca 
îzmir îzftiir 

Kemal Özer Sabit Batumlu 
İstanbul İstanbul 

Süleyman Koyuncugil Salih Alcan 
Gaziantep Tekirdağ 

BAŞKAN — Okunan önergeye Komisyon katılı
yor mu efendim? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılmıyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstanbul) 

— Katılmıyoruz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Komisyon ve Hükümet önergeye 

katılmamaktadırlar. 
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Önerge sahibi açıklamada bulunmak: ister mi? 
Hayır, istemiyor, 

Önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Önerge reddedilmiştir. 

1 inci maddeyi okunan şekliyle oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 

Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

Tddifin kesin oylamasına geçilmeden evvel, oyu
nun rengini belirtmek üzere söz almak isteyen sayın 
milletvekili?.. 

Buyurun efendim. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ (Burdur) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; maruzatım kanun tekniği ba
kımından olacaktır. Kanun teklifi, Belediyeler Kanu
nuna bir ek, bir ilaveyle ilgilidir. Bu itibarla, kanun 
tekniği bakımından, o Belediyeler Kanununa yapıla
cak ekin serlevha olarak değiştirilmesi gerekir. «Para
sız Halk Plajları Açılması Hakkında Kanun Teklifi» 
başlığının «14 Nisan 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Be
lediye Kanununun 15 inci Maddesinin 56 Numaralı 
Bendine Bir İlave Hakkında Kanun» olarak değişti
rilmesi lazım gelir. Kanun tekniği bunu gerektirir. 
Onun için söz aldım. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Bu öneriye - bir bakıma öneri ola
rak kabul ediyoruz - Komisyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU SÖZCÜSÜ ATİLLA 
SİN (Muş) — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Hükümet?., 
İÇİŞLERİ BAKANI ALİ TANRIYAR (İstan

bul) — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Kanun teklifinin başlığı hakkında 

yapılan değişikliği okutuyorum : 
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I «14 Nisan 1930 Tarih ve 1580 Sayılı Belediye 
Kanununun 15 inci Maddesinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi» 
• BAŞKAN —- Yapılan bu redaksiyonla birlikte 
teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir ve teklif 
kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun efendim. (Alkışlar) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Ar
kadaşının Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu. (2/7) (S. Sayısı : 23 ve 23'e 1 inci 
Ek) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin 2 nci sırasında yer 
alan, Urfa Milletvekili Sayın Osman Doğan ve 17 

' Arkadaşının, Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak 
Değiştirilmesi Hakında Kanun Teklifinin görüşülme
sine geçiyoruz, 

İçişleri Komisyonu ve Hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunacağım : Raporun okunmasını kabul 
edenler... Etmeyenler... Raporun okunması kabul edil
memiştir, 

Teklifin tümü üzerinde Halkçı Parti Grubu adı
na Sayın Vecihi Ataklı; buyurun efendim. 

HP GRUBU ADINA VECİHİ ATAKLI (Urfa) 
— Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Kurtuluş Sa
vaşı öncesi Anadolu'nun muhtelif yörelerinde baş
layan bağımsızlık mücadelesinin ilk ateşlendiği Gü
neydoğu Anadolu Bölgesindeki bir ilimizin, Urfa' 
nın, yıllardan beri özlediği bir unvanın verilmesiyle 
ilgili bir yasa görüşülmektedir. 

Tarihin en eski üniversitesi olan Harran Üniver
sitesi ile zengin bir kültür hazinesini bağrında taşı
yan, «Peygamberler Şehri» unvanıyla da, Müslüman 
ve Hıristiyan âleminde özel bir yeri olan Urfa İli
miz, Birinci Dünya Harbinin o karanlık günleri sı
rasında, 7 Mart 1.919'da İngilizler tarafından işgal 
edilmiş, bilahara Fransız işgaline terkedilmiştir. 

Fransızlar, işgal edilen diğer Türk şehirlerinde ol
duğu gibi, Urfa'da da Ermeni azınlığına dayanarak 
Türklere karşı bir baskı rejimi kurmuş, halkın izzeti 
nefsini, Türklük onurunu kırıcı davranışlar içine 
girmişlerdi. Hüküjmet daireleri kontrol altına alınmış, 

(1) 23 ve 23'e 1 Ek S. Sayılı Basmayazılar Tu
tanağa eklidir. 
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keyfî tevkifler, asılsız ihbar ve iddialarla Urfa ileri-
geleoleri tehdit altında tutulmuştur. 

Bütün bu haksız, adaletsiz davranışlar, aslında 
sakin görünen ve fakat gerçekte bağımsızlığına ve 
onuruna son derece önem veren Urfa halkının, sü
ratle bir karara vararak mücadelenin başlamasına 
sebep olmuştur. 

29 Aralık 1919'da Urfa Jandarma Komutanlığı
na atanan Yüzbaşı Ali Saip Ursavaş, Mustafa Ke
mal'den aldığı talimat gereğince, Urfa'yı Fransız
lardan kurtarmak için halkı teşkilatlandırmaya ko
yuldu, 

Sayın milletvekilleri, bu noktada çok önemli bir 
hususu dikkatlerinize sunmak istiyorum. Urfa'nın 
kurtuluş mücadelesinin asıl önemi ve değeri, düzenli 
bir ordunun yardımı ve desteği olmadan, halkın ken
di içinde teşkilatlanması ve yöreye özgü kahraman
lık ve cesaretleriyle bu mücadeleyi sürdürmeleri ve 
Urfa'yı Fransız kuvvetlerinden ve Ermeni çetelerin
den kurtarmalarıdır. Nitekim, bağımsızlık mücadelesi 
için bir araya gelen Urfa halkı, 2 ay süren çarpış
malar sonunda, birçok şehit ve gazi vermiş ve fakat 
bu kararlı ve çetin tutumu Fransız işgal kuvvetleri
nin 10 Nisan 1920'de şehri terk etmesiyle mutlu so
nuca ulaşmıştır. 

Sayın milletvekilleri, Urfa halkı çok zorlu bir 
mücadele sonunda birçok evladının kanı pahasına 
zafere ulaşmış, yöresel kurtuluş hareketlerine de ön
cülük etmiştir. Ne yazık ki, başlangıçta da belirtti
ğim gibi, tarihî hazineleri bağrında toplayan, bir za
manların medeniyet beşiği Mezopotamya'nın zengin
lik ve güzellikleri içinde mutlu yaşayan insanların 
beldesi, bugün umudunu yağmura bağlayan, kendi 
kaderine terkedilmiş insanların yaşadığı bir il haline 
gelmiş bulunmaktadır. 

işsizlik yüzünden bütün kahveleri genç işsizler 
ordusu ile dolu olan bu ilimizde vatanına ve devle
tine bağlı insanlarımızın küçük bir ilgi ile mutlu ola
bileceğini de hatırdan çıkarmayalım. Bugüne kadar 
doğru dürüst bir iş sahası açamadığımız, fabrika ku
ramadığımız Urfa'ya manevî yönden olsun tatmin 
edici bir unvanın verjlmeyişi de yörenin bir talihsiz
liği değil midir? 

Urfa, bu uğurda mücadelesi ve bu yolda verdiği 
şehitleri ve gazileriyle daha yüce unvanlara layıktır. 
Biz bu Kanunun özünde beraberiz. Unvan için yap
tığımız «Gaziurfa Teklifi» Komisyonda benimsenme
miştir, 

Yüce Meclisin bu tarihî şehrimize layık bir unvan 
vererek onurlandırılacağına inanıyor ve bu Kanunu 
bu yönüyle destekliyoruz. 

Hepinize saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Şahsı adına konuşmak üzere Sayın 
Mustafa Kemal Palaoğlu; buyurun efendim. 

MUSTAFA KEMAL PALAOĞLU (Sivas) — Sa
yın Başkan, sayın milletvekilleri; Sayın Osman Doğan 
ve arkadaşlarına, Sayın Vecihi Ataklı'ya ve Sayın İb
rahim Ural'a ben de teşekkür borçlu olduğumu ifade 
etmek istiyorum, kendilerine içtenlikle teşekkür ederim. 

Urfa için geç kalmış bir ödevi yapmayı, Türkiye 
Büyük Millet Meclisine hatırlattılar ve önerdiler. Ur
fa'nın tarih içindeki, Türk ulusal savaşı tarihi içindeki 
yeri ve anlamı kanaatimce bütün ağırlığı ve güzelliği 
ile şu idi; umutsuzluğun ve yılgınlığın egemen olduğu 
ve İstanbul'da pek çok insanın Rahip Firo'ların, Sait 
Molla'ların ve benzerlerinin ihanet veya meskenet için
de İngiliz Muhipleri Cemiyetinin veya Wilson Pren
sipleri Cemiyetinin kapısında bekleştikleri günlerde, 
direnmenin yılgınlığa ve umutsuzluğa rağmen bir ide
oloji gibi zerk edilmek istenen, yılgınlığa ve umut
suzluğa rağmen, ulusal direncin önce gereğine inandı
lar, sonra bunun mümkün olduğuna inandılar ve baş-
kaldırdılar, 

Urfa olayı Türk Ulusunun bağımsızlık kavgasının 
çok güzel ve çok anlamlı parçalarından birisini oluş
turuyor. Urfa olayının günümüzdeki anlamı ise; bu
gün bazı güzel kentlerimiz böylesine tatlı ve güzel re
kabetler içinde iseler, bu Türk Ulusunun bağımsızlık 
bilincinin daima ne kadar taze ve canlı olduğunu gös
termek açısından güzel ve ilginç. Urfa'nıı hakkını ve
relim. 

Sayın milletvekilleri, ortada iki kanun teklifi var. 
Komisyonca biri benimsenmiş, öbürü reddedilmiş. Bi
risi gerçekten şanlı olan Urfa'ya «şanlı» sanının, un
vanının verilmesini; öbürü gerçekten gazi olan Urfa' 
ya «gazi» sanının, unvanının verilmesini önermiş. 

Sayın milletvekilleri, şan, ün, kahramanlık bunlar 
birer niteliktir, birer haslettir ve Türk Ulusunun genel 
hasletidir. Ama gaza, ulusal düzeyde ve anlamda so
mut bir olaydır, bir statüdür. Çok kahraman olan bir 
insan bir vesile olmadığı için, bir fırsat zuhur etme
diği için gazi olmayabilir. Urfa'nın yaptığı şey gaza
dır. Bütün Türk İnsanı, bütün Türk Ulusu, bütün Türk 
Halkı şanlıdır, ünlüdür ve kahramandır. Kahraman
lık genel bir niteliktir, bir haslettir bizim ulusumuz 
için; ama gaza somut, müşahass bir olaydır, bir sta-
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tüdür, onu yapan gazi olur ve tarih içinde Urfa'nın 
yaptığı olay da gazadır. Millî planda ve millî anlam
da gazadır ve Urfa bunun için gazidir. 

Öneriyi ben yaptım, sen yaptın, muhalefetti, ikti
dardı gibi tatlı anlaşmazlıklara, rekabetlere duçar ol
mak yerine, doğrusu ne ise onu yapalım. Doğrusu 
bence «Gazi Urfa» demek olacaktır. 

Saygılarımı sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teklifin tümü üzerinde başka söz al

mak isteyen var mı? Yok. 
Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu

yorum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
Urfa ili Adının Şanlıurfa Olarak Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 
MADDE 1. — Urfa îli adı «Şanlıurfa» ili olarak 

değiştirilmiştir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen?.. 
Yok. 

Madde hakkında verilmiş bir değişiklik önergesi 
vardır, okutup işleme alıyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşülmekte olan 23 sıra sayılı Kanun Teklifin

de «Şanlı Urfa» olarak önerilen Urfa adının, «Gazi 
Urfa» olarak değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Necati Cengiz Salih Alcan 
istanbul Tekirdağ 

Yusuf Demir Kenan Nuri Nehrozoğlu 
Uşak Mardin 

Muhittin Yıldırım Veysel Varol 
Edirne Erzincan 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Okunan değişiklik önergesine Ko
misyon katılıyor mu? 

İÇİŞLERİ KOMİSYONU ÜYESt ATILLA SİN 
(Muş) — Hayır. 

BAŞKAN — Hükümet katılıyor mu? 
İÇİŞLERİ BAKANI ALÎ TANRIYAR (İstan

bul) — Hayır. 
BAŞKAN — Önerge sahibi açıklamada bulun

mak ister mi? Hayır. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2, — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Madde hakkında değişiklik önergesi de yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanunu İçişleri Bakanı yü

rütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 

var mı? Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyofum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Kabul edilmiştir, 
Teklifi kesin olarak oylamadan evvel, oyunun ren

gini belirtmek lizere söz almak isteyen var mı? Yok. 
Kanun teklifinin tümünü oylarınıza sunuyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Teklif kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

Hayırlı olsun. (Alkışlar) 

3. — Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve İstanbul 
Milletvekili İbrahim Urai'in, Urfa İli Adının «Gazi 
Urfa» İli Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/93) (S. Sayısı : 
70) (1) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada; Urfa Milletvekili Ve
cihi Ataklı've İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, 
Urfa İli Adının «Gazi Urfa» İli Olarak Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi ve içişleri Komisyonu Rapo
ru yer almaktadır. Şimdi, bunun müzakerelerine baş
lıyoruz. 

İKomisyon ve Hükümet?.. Yerindeler. 
Görüşmekte olduğumuz kanun teklifi hakkında ha

zırlanmış olan raporun okunup, okunmamasını oy
larınıza sunacağım : Raporun okunmasını isteyenler... 
Raporun okunmasını istemeyenler... Raporun okun
ması kabul edilmemiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz almak isteyen 
sayın üye?.. Yok. . 

Sayın Milletvekilleri, teklifin reddine mütedair olan 
raporu oylarınıza sunacağım : Kabul edenler... (Gü
rültüler) 

Sayın milletvekilleri, rapor teklifin reddine müte
dairdir. Bu nedenle bu ret raporunun kabul edilip 
edilmemesini oylarınıza sunacağım : (Karşılıklı ko
nuşmalar, gürültüler) 

(1) 70 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidir. 
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Eğer konu anlaşılmışsa oylamaya geçeceğim. («An
laşıldı Sayın Başkan» sesleri.) 

Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir ve bu nedenle de teklif reddedilmiştir. 

Gündemimizde görüşülecek başka konu kalma
mıştır. 

IV. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — İstanbul Milletvekili Ercüment Konukman' 
in, fakülte, yüksekokul ve enstitülere ilişkin sorusu ve 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı M. Vehbi Din-
çerler'in yazılı cevabı (7/58) (1), (2). 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Millî Eptim Gençlik ve Spor j 
Bakanı taralından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz I 
ederim. 

Prof. Dr. Ercüment KONUKMAN 
İstanbul Milletvekili 

Yükseköğretim Kurulumuzun Sayın Başkanı ta- , 
rafımdan Millî Eğitim Komisyonumuz davet edilerek 
9.4.1984 tarihinde yapılacak topilantsda Yükseköğretim 
hizmetleri konusunda gerekli bilgilerin verileceğini 
duyurmuştur. Bu toplantıya gerekli ve yeterli hazır
lıklarla gidilmesinde zorunluluk vardır. Bu nedenle: , 

1. Ankara Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ortado
ğu Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, İstan
bul Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Mimar 
Sinan Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Yıldız Üni
versitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İzmir Ddkuz Eylül 
Üniversitesi, Ege Üniversitesi, 19 Mayıs Üniversitesi, 
Karadeniz Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, 100 üncü 
Yıl Üniversitesi, Diyarbakır Üniversitesi, Fırat Üni
versitesi, İnönü Üniversitesi, Antalya Üniversitesi, 
Çukurova Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi Dicle 

Not : 
(1) Soru cevabına ekli listeler çokluğu nedeniyle 

yayımlanamamıştır, (7/58) esas numaralı dosyasındadır. 

(2) Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29.5.1984 
tarihli 71 inci Birleşim Tutanak Dergisinde yayınlanan 
cevaba ek cevaptır (7/58) 
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Sözlü sorulan ve 11.6.1984 tarihli Gelen Kâğıtlar
da yayınlanan ve basılıp dağıtılmış bulunan 71 ve 72 
sıra sayılı kanun tasarılarını sırasıyla görüşmek için 
13.6.1984 Çarşamba günü ISaalt 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

CEVAPLAR (Devam) 

Üniversitesi, Akdeniz Üniversitesi, Anadolu Üniver
sitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya üniversitele
rinde (1979 - 1984 dönemine ait geçmiş beş yıl esas 
alınarak) 

a. Fakülte ve yüksekokullarda, lisans ve ön lisans 
(1) öğrenci sayıları, 

düzeyinde: 

(2) Öğretim elemanı sayıları (Prof, Doç, Yrd. 
Doç, Öğr. Grv, ....), 

(3) Yıllık verilen ders sayısı, 
(4) Derslere devam eden öğrenci sayısı, 
(5) Mezun edilen öğrenci sayısı, 
(6) Öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 
(7) öğretim elemanı başına düşen mezun edilen 

öğrenci sayısı, 
Ne 'kadardır? 
b. Fakülte, yüksekokul ve enstitülerde, lisans üstü 

ve doktora düzeyinde: 

(1) öğrenci sayıları, 
(2) öğretim elemanı sayıları, 
(3) Yaptırılan tez sayısı, 
(4) Yılkk araştırma ortalaması, 
(5) Ders sayıları, 
(6) Başarılı öğrenci sayısı, 
(7) öğretim elemanı başına düşen öğrenci sayısı, 
(8) öğretim elemanı başına düşen lisans üstü 

başarı sayısı, 
'Ne kadardır? 
c. Bu üniversitelilerde öğreltim elemanlarının yıllık: 
(1) Katıldıkları bilimsel toplantı sayıları, 
(2) Yönöötilkleri tez, araştırma sayıları, 
(3) Yaptıkları yayın sayısı, 
Ne kadardır? 
id. Aşağıda verilecek yönteme göre; fakülte, 

yüksekokul ve enstitülerde eğitim hizmeti verilen öğ
rencilerin, kişi başına düşen maliyetleri ne kadardır? 
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(X) Fakültesi foütçe 
ödeneği 

Birim Maliyet = — — —.— •+• 
Fakültedeki öğrenci 

'sayısı 

Üınıiversiıte sağlık ve sosyal 
hizmetler ödeneği 

_ + 
Üniversitedeki toplam 

öğrenci sayısı 

e) Fakülte, yüksekokul ve enstitüler düzeyinde 
ayrı 'bildirilmesini arz ve istirham eylerim. 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı 
Yükseköğretim Genel Müdürlüğü . 

Sayı: ÜNÎV - 84 - 266, 023824 
Konu : İstanbul Milletvekili 

Sn. Ercüment KONÖKMAN'm 
soru önergesi 

8 Haziran 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGt : a) MJE.G. ve Spor Bakanlığının 29.5.1984 
gün, YükSeköğreltim Genel Müdürlüğü 020181 sayılı 
yazısı. 

Ib) Yüitoseköğretim Kurulu Başkanlığının 4.6.1984 
gün, HMM/06-ılH -001 -631 -06576 sayılı yazısı. 

1. İstanbul Milletvekili Sn. Prof. Dr. Ercüment 
KONUKMAN'ın, Fakülte, Yüksekokul ve Enstitülere 
iişkin soru önergesi ile ilgili olarak 15 üniversiteye 
ait 'bilgiler, ilgi (a) yazımızla gönderilmiştir. 

2. Bu defa Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 
ilgi (b) yazısı etkinde gönderilen 10 üniversitemizle ilgili 
bigüer, bir dosya halinde ilişikitie gönderilmiş olup, 
ayrıca İstanbul ve Trakya Üniversitelerinden de bügi 
alındığında makamlarına sunulacaktır. 

Arz ederim. 

2. — İzmir Milletvekili Hayrullah Olca'nın, Küçük 
Menderes Havzası ıslah çalışmalarına ilişkin sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kayna/dar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın 
yazılı cevabı (7/101) 
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Maliyet hesaplanmasında yöntem 

(X) Fakültesi için: 
Üniversite yönetim ve 
destek hizmetleri ödeneği ' 

_—__ .—_ . + 
Üniversitedeki toplam 
öğrenci sayısı 

Yatırım ödeneklerinin (X) 
faJfciltesine düşen payı 

Faiktülite öğrenci sayısı 

verilen bilgilerin toplam olarak her üniversite için ayrı 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımı Sayın Enerji ve TaJbiî Kay

naklar Bakanımızca yazılı olarak cevaplanmasına 
tavassutunuzu saygı ile arz ederim. 

Hayrullah Olca 
İzmir Milıietvekftı 

Senelerce çeşitli nedenlerle ihmal edilen Küçült 
Menderes Havzası, kışın Küçük' Menderes Nehrinin 
tasması ile o verimli arazi sular altında kalmaktadır. 
Senede rahat 2, 3 mahsulün alınabileceği bu havzadan 
ancak bir mahsûl zor alınmaktadır. Kuşadası, Selçuk, 
Torbalı, Tire, Bayındır, Ödemiş ve Kiraz'ı içine alan 
bu havza tarım bakımından dkonomiye büyük katkılar 
sağlaması için Küçük Menderes Havzasının ıslahı 
hakkında: 

1. Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı Devlet 
Su İşleri Genel Müidürîüğünce İzmir Küçük Men<»res 
yağış havzası konusunda yapılan etüd ve projetenn 
yapılıp yapılmadığı hakkında bilgi verilmesi, şayet bu 
proje yapılmış ise bugüne dek neden uygulama safha
sına geçilmediği?.. 

2. Tarımsal verimliliğiyle yüksek bu bölgenin 
Küçük Menderes Nehrinin akımı düzenlenmediğinden, 
yan derele rısla hedilmdiğinden kışın taşkınlar olmakta
dır. Küçük Menderes yağış havzasının ıslahı için ge
reken tü malt yapının acilen uygulanmasını düşünüyor 
musunuz? 

3. İzmir İli Küçük Menderes Havzasının proje 
uygulamasını önümüzdeki 5 yıllık plan kapsamına 
almayı düşünüyor musunuz? 
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TC 
Enerji ve TaMÎ Kaynaklar 

(Bakanlığı 7 Haziran 1984 
Tetkük, Planlama ve 

Koordinasyon Kurullu 
JBaşkanlığı 

Sayı : 150-TPKK-Û53 
697-68036 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 1:6.1984 tarih ve 7/(101-1321/045,13 sayılı 
yazınız. 

İzmir Miilletvökili Sayın Hayrullafo Olca'nın Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına verdiği Küçük 
Menderes Havzasının ıslahına ilişlkin yazılı soru 
•önergesine yönelik cevaplar aşağıda belirtitaişitir. 

Küçük Menderes Havzasında su ve toprak kaynak
larını geliştirmek üzere «Küçük Menderes Havzası 
Mas'ter Planı» DSİ Genel Müdürlüğünce 1983 yılında 
tamamlanımıışitır. Anılan Maslter Plan Raporuna göre; 
Küçük Menderes Nehri taşkınlarım kontrol altına al
mak ve sulamaları ğerçdklesjtirmek üzlere önerilen 
sulama amaçlı tesisler ile taşkın koruma tesisleri 
aşağıda veritoekltedir. 

•— Kiraz ilçesinin 13 km, güneyinde ve Küçük 
Menderes anayatağı üzerinde düzenlenecek 64 m. 
yüksekliğinde 400xlOa m3, depolama hacimli Beydağ 
Barajı ile 1182)3 hekltar alanın cazibe ile ve ovada 
mevcut yeraltu&uyu ile de 4654 hektar olmak üzere, 
toplam 16454 hekltar alanın sulanması, 

— Bayınldır İlçesinin 3.5 km. kuzey doğusunda 
iErgenli (Ilıca) deresi üzerinde düzenlenecek 77.5 m. 
yüksekliğinde 63xl06 m8 depolama hacimli Engenlıi 
Barajı İe yörede mevcut yeraltisuyu ile kombine olarak 
2365 hektar alanın sulanması, 

— Bayındır İlçesinin 7 km. kuzeydoğusunda Falaka 
çayı üzerinde ıdlüzenlenecelk 102 m. yüiksekliğlinıde ve 
70x110* m8, depolama hacimli Burgaz Barajı ile 2335 
hektar alanım sulanması, 

— Ödemiş İlçesinin 12 km. kuzeybatısında Bülbül 
deresi üzerinde tertiplenecek 93 m. yüksekliğinde 

50xl06 ms. depolama hacimli Alktaş Barajı ile 1773 
hektar alanın sulanması gerçekleşecektir. 

— Kiraz İlçesinin 7 km. kuzeybatısında, Kadın 
deresi üzerinde inşa edilecek 25.8 m. yüksekliğindeki 
Kiraz sel kapanı, 

— Torbalı - Bayındır arasında bulunan Uladı 
(Yakapınar) köyünün 2,5 km. kuzeydoğusunda Uladı 
çayı üzerinde inşa edilecek 20 m. yüksekliğinde Uladı 
sel kapanı, 

— Ödemiş İlçesinin yaklaşık 8 km. kuzeybatısında 
Rahmanlar deresi üzerinde 25 m. yüksekliğinde-inşa 
edilecek ödemiş sel kapanı önerilmiş tesislerdir. 

Bu anataşkın koruma tesisleri yanında havzada 
yeralan diğer yandereler Uluçay, Sırmalı dere, Pirinçci 
dere, Birgi deresi, Zeytinlik deresi ve Eğri dere üzerinde 
Sekiler ve taban kuşakları da önerilmiş "bulunmaktadır. 

Master Planda önerilen projeler fizibilite kademe
sinde etüt edilmek üzere DSİ Genel Müdürlüğünün 
planlama programlarına alınmaktadır. Bu çalışmalar 
sonunda projelerin teknik ve ekonomik yönden yapı
labilirlikleri belirlenmektedir. Bu kapsamdan; Küçük 
Menderes Beydağ projesi DSİ'nin 1984 - 1985 ve 
Ödemiş sel kapanı projesi ise 1984 - 1987 planlama 
programlarında yer almaktadır. 

DSİ Genel Müdürlüğünce fizibilite aşamasında 
etütleri tamamlanan projeler kesin projelerinin tamam
lanmasından sonra bütçe olanaklarına bağlı olarak uy-
lama programlarına teklif edilmektedir. 

Küçük Menderes havzasında, münferid taşkın 
koruma amaçlı projelerden Bayındır İlçesinde 2, Kiraz 
İlçesinde 1, Ödemiş İlçesinde 3 ve Tire İlçesinde 1 adet 
olmak üzere toplam 7 adet taşkın koruma projesi DSİ 
Genel Müdürlüğünün 1985 yılı uygulama program 
tasarısına teklif edilecek konular arasında yeralmakta-
dır. Yine Bayındır, ödemiş, Sefçrhisar, Urla ve Selçuk 
İlçesinde münferid 12 adet taşkın koruma projesi 
1986 ve sonrası programlarına teklif edilecek konular 
arasında yer almaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

Cemal Büyükbaş 
Bakan 

• — • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

77 NCt BİRLEŞİM 

12 . 6 . 1984 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

— 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇIM -

.4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞ MELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Mersin İlinde çevre kirliliğine neden olan tesislere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/79) 

2. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yollarındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin Ulaş
tırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/87) 

3. — •• Sakarya Milletvekili Turgut Sözer'in, yurt 
dışında çalışan işçilerimizin bazı sorunlarına ilişkin 
Başbakandan sözl üsoru önergesi (6/90) 

4. •— Urfa Milletvekili Osman Doğan'ın, Atatürk 
Barajı ve Urfa Tüneli yapım çalışmalarına ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/97) 

5.- — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
Belediye Meclislerinin Müzakere Usulünü düzenle
yen talimatnameye ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/98) 

6. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, 
vergi iadesi ve hayalî ihracat iddialarına ilşkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/99) 

7. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, pro
tokol mevzuatına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/100) 

8. — İstanbul Milletvekili Orhan Ergüder'in, 
protokol mevzuatına ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/101) 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Tür
kiye'deki ortak savunma tesislerinde çalıştırıldığı iddia 
edilen yabancılara ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/102) 

10. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, ta
rım ürünleri taban fiyat politikasına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/103) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 48 Ar

kadaşının, Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında 
Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/74) 
(S. Sayısı : 69) (Dağıtma tarihi : 7.6.1984) 

2. — Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Ar
kadaşının, Urfa İli Adının «Şanlı Urfa Olarak De
ğiştirilmesi Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko
misyonu Raporu (2/7) (S. Sayısı : 23 ve 23'e 1 Ek) 
(Dağıtma tarihi : 7.6.1984) 

3. — Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve İstanbul 
Milletvekili İbrahim Ural'ın, Urfa İli Adının «Gazi 
Urfa» ili Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Tek
lifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/93) (S. Sayısı : 
70) (Dağıtma tarihi : 7.6.1984) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 69 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 48 Arkadaşının, Parasız 
Halk Plajları Açılması Hakkında Kanun Teklifi ve İçişleri Ko

misyonu Raporu (2 /74 ) 

TBMM Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 

Tarih : 30.4.1984 
Sayı : 47 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Parasız Haflc Plajları Açıüması Hakkında Yasa önelimiz, gerekçesiyle birlikte sunulmuştur. 
Saygılarımızla. 

Re^it Ülker 
İstanbul Mfflıetvekili 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli Milletvekilli 

Ömer N. Cengiz 
ÎStanbu! Milletvekili 

Hüseyin Aydemir 
İzmir Milletvekili 

Muhittin Yıldırım 
Edirne Milletvekili 

Tevfik Bilâl 
Hatay Milletvekili 

Salih Güngörmez 
Kocaeli Milletvekilli 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Nuri Üzel 
Eskişehir MilıletvekiM 

Kadir Narin 
Diyarbakır Milletvekili 

Tevfik Güneş 
Kırşehir Milletvekili 

A. Rıza Akaydın 
Çorum Miüetvefcii 

Davut Abacıgil 
Balıkesir Milletvekili 

Lezgin önal 
Hakkâri Milletvekili 

Mehmet Sait Erol 
Hakkâri Milletvekilli 

Mustafa Çelebi 
Hatay Milletvekili 

Orhan Otağ 
Kocaeli Milletvekili 

M. Hayri Osmanlıoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa Milletvekili 

Şükrü Yüzbaşıoğlu 
Afyon Milletvekili 

M. Kemal Gökçora 
Bursa Milletvekili 

Hayrettin Ozansoy 
Diyarbakır Milletvekili 

Mehmet Besim Göçer 
Çorum Milletvekili 

Musa Ateş 
Tunceli Milletvekili 

Y. Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon Milletvekili 

Ömer Kuşhan 
Kars Milletvekili 

Veysel Varol 
Erzincan Milletvekili 

Şevki Taştan 
Sivas Milletvekili 

Mehmet Kafkaslıgil 
İstanbul Milletvekili 

Erol Ağagil 
Kırklareli Milletvekili 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri Milletvekili 

Halis Soylu 
Kars Milletvekili 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
SiVas Milletvekili 
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Cemal Özdemir 
Tokat Milletvekili 

Fahrettin Uluç 
Samsun Mdletvekil 

Şükrü Babacan 
Kırklareli Milletvelkii 

Selçuk Akıncı 
Tekirdağ Milfetvekiülü 

Hasan Al t ay 
Samsun Mıületvekîlii 

Halil Nüzhet Goral 
Aydm Müetvekiî 

Ruşan İsın 
Sivas Milletvekilli 

İdr is Gürpınar 
Muğlla Milletivekffi 

Günseli Özkaya 
İstanbul Milletvekili 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul! Mıületvekii 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya MilletvekiM 

Vecihi Ataklı 
Urfa Mıilletveıkiii1 

Metin Üstünel 
Adana Milletvekili 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale Milletvekilli 

Neriman Elgin 
Ankara Milletvekili 

Mahmut Akkılıç 
İzmir Milletvekili 

GEREKÇE 

Atatürk devrimleri ve dünyadaki gelişmeler sonucunda son 30 - 40 sene içinde Türkiyemizde büyük bir 
sosyal gelişme olmuştur. Bu gelişme hayatımızın bütün alanlarında ortaya çıkmıştır. Bu gelişmenin olağan bir 
sonucu olarak üç tarafı denizlerle kaplı Türkiye'mizde, denize girmek, deniz sporu yapmak Türkiye'nin her 
tarafında fakir, zengin her tabaka halkımız için ekmek yemek, su içmek kadar hayatî bir sağlık ihtiyacı ha
lini almıştır. 

Buna karşılık, bugün deniz şehri olan İstanbul gibi büyük şehirlerde bile bütün kıyıların şahıslar tarafın
dan kapatılması suretiyle vatandaşın denize girmesi değil, denizi seyretmesi mümkün olmayan bir hale dü
şülmüştür. Halk, Tanrının kendilerine bahşettiği havadan, sudan, güneşten ve manzara seyretmekten bile 
mahrum edilmiş durumdadır, 

örneğin, kıyıların sığ olması, tuzunun az olması, suyunun ılık olması bakımından girmeye ve spor yap
maya en uygun yer olan İstanbul'da ancak parası olanlar, paralı ve pahalı plajlarda bir hayli de yol masrafı 
yaparak ve zaman kaybederek denize gijrebiknektedirler. Hali vakti yerinde olmayan orta halli ve fakir va
tandaşlarımız denize girememenin üzüntüsü içindedirler. Dünyanın dört bir tarafından gelen turistler, cana 
can katan, hayat veren, güneş ve denizlerimizden yararlanırken, o denizlerin sahibi Türk vatandaşlarının var
lıklarını geliştirecek, sağlıklarını koruyacak bu Tanrı nimetlerinden yararlanmamaları hazin bir manzara arz 
etmektedir. 

Yeni Anayasamız, sosyal niteliği ile birtakım hakları kapsamaktadır. Bunlar arasında insanın maddî var
lığının gelişmesini sağlamak da vardır. Anayasamızın 10 uncu maddesi Devlete «Herkesin beden ve ruh sağ
lığı içinde yaşayabilmesini sağlamak» görevini de vermiştir. Böylece huzur ve sağlık haklarına sahip milyon
larca Türk vatandaşının denizlerden ve sulardan, güneş ve kumlardan, kıyılarımızdaki güzel ve temiz havadan 
ve manzaralardan yararlanmasını sağlamak gerekmiştir. 

Bu kanun teklifimle, paralı plajlar yanında, parasız halk plajlarının belediyeler tarafından açılması sağlan
maktadır. 

Bu maksatla 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 56 numaralı bendine «Yeteri kadar pa
rasız halk plajları açma» hükmü getirilerek, bu görev belediyelerin mecburi vazifeleri arasına sokulmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 
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İçfişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/74 
Karar No, : 19 

5.6, 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 48 Arkadaşının Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında Kanun Tek
lifi ve gerekçesi Komisyonumuzun 31.5.1984 günlü ye 16 ncı birleşiminde ilgili bakanlık temsilcisinin de 
katılması ile incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 
Teklifin 1 inci maddesi ile 14 Nisan 1930 tarihli ve 1580 sayılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 

56 numaraih bendine eklenmesi önerilen ibaredeki «Halk Plajları» kelimeleriııden sonra «da» bağlacı eklenmek 
sureti ile 2 nci ve 3 üncü maddeleri ise aynen kabul edilmiştir, 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Metin Üstünel 

Adama 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

famfr 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Baş'kanvefcili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

Niide 

Üye 
Osman Doğan 

Urfa 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 69) 



İSTANBUL MİLLETVEKİLİ REŞİT ÜLKER VE 
48 ARKADAŞININ TEKLİFT 

Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında Kanun 
Teklifli 

MADDE ÎL •— 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sa
yılı Belediye Kanununun 15 inci maddesinin 56 nu
maralı bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir : 

EK İBARE : Yeteri kadar parasız halk plajları 
açmak. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe giren, 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
Kurulu yürütür, 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

Parasız Halk Plajları Açılması Hakkında Kanun 
Teklifi 

MADDE 1. — 14 Nisan 1930 tarih ve 1580 sayılı 
Belediye Kanununun 15 inoi maddesinin 56 numaralı 
bendine aşağıdaki ibare eklenmiştir : 

«Yeteri kadar parasız halk plajları da açmak.» 

MADDE 2. — Teklifin 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 69) 



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 23 
Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Arkadaşının, Urfa İli 
Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu. ( 2 / 7 ) 

29.12.1983 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ YÜCE BAŞKANLIĞINA 

Urfa İH adının «Şanlı Urfa» olarak değiştirilmesine dair hazırlamış olduğum Kanun Teklifi Gerekçesi fle 
birlikte ilişkte sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını delaletlerinize arz ederiz. 

Saygılarımızla. 

Osman Doğan 
Urfa Milletvekili 

İhsan Nuri Topkaya 
Ordu Milletvekili 

Halil Şıvgın i 
Ankara Milletvekili 

İsmail Saruhan 
Ankara Milletvekili 

Mustafa R. Taşar 
Gaziantep Milletvekili 

Nihat Akpak 
Sakarya Milletvekili 

Mehmet Özdemir 
Elazığ Milletvekili 

Atilla Sin 
Muş Milletvekili 

Ahmet Karaevli 
Tekirdağ Milletvekili 

Selim Koçaker 
Tokat Milletvekili 

Ali Babaoğhi 
Nevşehir Milletvekili 

Lütfullah Kayalar 
Yozgat Milletvekili 

Turan Öztürk 
Nevşehir Milletvekili 

Beratı Erdoğan 
Samsun Milletvekili 

Ercüment Konukman 
istanbul Milletvekili 

İsmail Üğdül 
Edirne Milletvekili 

Süleyman Yağctoğtu 
Samsun Milletvekili 

Mustafa Demir 
Urfa Milletvekili 

(29.2.1984 tarihinde teklife katıldı.) 

URFA İLt ADININ «ŞANLI URFA» ÎLİ OLARAK DEĞİŞTİRİLMESİNE DAİR KANUN TEKLİFİNİN 
GEREKÇESİ 

İstiklal Savaşımızda Gaziantep, Kahramanmaraş ve Urfa şehirlerinin özel bir yeri vardır. Bütün Anadolu 
düşmanlara karşı koyabilmenin ulvî, güven ve sevincini biraz da bu mücadele ve zaferi gördükten sonra ruh
larında alev alev duymuşlar ve coşmuşlardır. 

Büyük Atatürk nutkunda şöyle söylüyor Maraş'ta, Antep'te ve Urfa'da ciddî savaş ve çarpışmalar oldu. 
Sonunda işgal kuvvetleri buralardan çekilmek zorunda kaldılar. Bu başarıların kazanılmasında başlıca amil 
olan Kılıç Ali ve Ali Saip beylerin adlarını anmayı vazife sayarım. 

Nitekim 6 Şubat 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi 93 sayılı Kanunla Antep'e gazilik unvanı vermiş
tir. Kanun Teklifi Meclise geldiğinde Meclis Başkanı teklifin gayet açık olduğunu Komisyona havalesi
ne gerek olmadığını bildirerek hemen görüşme açmıştır. Yapılan oylamada bu Kanun tümüyle kabul edil-
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mistir. O zamanki Meclis üyeleri bu teklif üzerinde hiç tereddüt göstermeden anında teklifi kabul etmişler
dir. Daha sonraları 7.12.1973 tarihinde bu kere Yüce Meclis Maraş ilimize de kahramanlık unvanı vermiştir. 

Büyük Atatürk'ün de nutkunda kahramanlıklarını dile getirdiği bu üç şehirden sıra şimdi Urfa'ya gel
miştir. Urfa Kurtuluş Savaşının bazı safhalarını da siz sayın milletvekillerine kısaca arz etmekte yarar gö
rüyorum. Urfa 7 Mart 1919'da İngilizler tarafından işgal edildi. Daha sonra kendi aralarında anlaşmak su
retiyle İngilizler yerlerini Fransız birliklerine terkettiler. 

Urfa I inci Cihan Harbi sırasında Orduya verdiği gençlerinin de arkasından Ermeni saldırıları, tifüs, ko
lera ve açlık gibi felaketlerden ötürü bitkin bir haldeydi. Fakat Urfalılar bu halJer karşısında yılmadılar ve 
ümitsizliğe düşmediler. Her zaman kurtuluş imkânları aradılar. 

7 Şubat 1920'de Karaköprü sırtlarında yığmak yaparak gece şehre girdiler. 9 Şubat 1920'de Fransızlarla 
fiilî çatışma başladı. Bu çarpışmalar tam 60 gün sürdü. 11 Nisan 1920'de Fransızlar şehri terk etmeye mecbur 
oldular. 

Ancak şebeke denen mevkide birkaç çobanın sevinçten havaya ateş etmelerini bahane ederek bulundukları 
arazide mevzilenip çatışmaları tekrar başlattılar. Şanlı Urfahnın bu noktada sabrı tükenmişti canını dişine ta
karak şebekeyi Fransızlara mezar etti. 100 kadar da esir aldılar. 

Urfa kurtuluşunun en önemli özelliği düşmanı tümüyle yok etmesi, boğmasidır. Urfa kurtuluş harekâtı 
başladığı zaman Yüce Atatürk yanında bulunan İnönü'ye eyvah Urfa gitti diyerek endişesini ishar etmiştir. 
Sayın İnönü de savaş sonrası Urfa'ya çektiği telgrafta Urfalıların Fırat'ın doğusunu Fransızlara kapatarak 
bütün Güneydoğunun kurtuluşuna vesile olduğunu belirtmiştir. Urfalılar Antep kurtuluşunda da şehit ver
mişler ve Anteplilere 100 deve yükü buğdayla, 200 altın nakit yardım yapmışlardır. 

İşte şimdi bu şanlı şehrin her ferdi büyük bir coşku ve sabırsızlıkla bu Yasanın kabulünü ve şehirlerine 
«Şanlı» unvanının verilmesini beklemektedir. 

Anadolumuzun asil evlatları siz milletvekilleri Urfa'nın «Şanlı» unvanı ile taltif edilmesini şimdiye kadar 
gecikmiş bir hakkın yerine getirilişi olarak alkışlayacaksınız. 

Bir Urfalı olarak bu hususu Yüce Meclise intikal ettirmeye karar vermiş bulunmaktayım. Takdir Yüce 
Meclisindir. 

Ayrıca kendisine izafesi istenilen sıfat Devlet Hazinesine herhangi malî bir külfette yüklememektedir. 

Saygılarımla. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 23) 



İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/7 
Karar No. : 5 

1.3, 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Urfa Milletvekili Osman DOĞAN ve onaltı arkadaşı tarafından hazırlanan Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» 
olarak değiştirilmesi hakkında Kanun Teklifi ve gerekçesi İçişleri Bakanlığı temsilcisinin de katılması ile Ko
misyonumuzun 28.2.1984 günlü 8 inci birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri ayrı ayrı tartışıldı. 

Komisyonumuz Urfa'lıların Kurtuluş Savaşında gösterdikleri kahramanlıklara karşılık olmak üzere Urfa 
İlinin «şanlılık» unvanı ile taltif edilerek söz konusu 11 adının «Şanlı Urfa» olarak değiştirilmesini kabul 
etmiştir. 

Teklifin birinci ve ikinci maddeleri aynen, üçüncü maddesi yapılan değişiklikle benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun tasvibine sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
fecat Tunçsiper 

Balıkesir 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
İbrahim Ural 

İstanbul 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Başkanıvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Kadri Altay 

Antalya 

Üye 
Fazıl Osman Yöney 

İstanbul 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Salim Erel 

Konya 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Osman Doğa) 

Urfa 

Sözcü 
Atilla Sin 

Muş 

Üye 
Namık Kemal Şenıtürk 

İstanbul 
İmzada butanamadı 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

İzmir 
İmzada bulunamadı 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

n 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 23) 



URFA MİLLETVEKİLİ OSMAN DOĞAN VE 
17 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Urfa İli adı «Şanlı Urfa» İli ola
rak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu İçişleri Bakanı yürü
tür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Urfa lü Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Teklifin birinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin ikinci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun hükümlerini İçişleri 
Bakanı yürütür. 

mmm 

Türkiye Büyük Millet Meeüsi (S. Sayısı : 23) 



Dönem : 17 Yasama YUı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 23'e 1 inci Ek 

Urfa Milletvekili Osman Doğan ye 17 Arkadaşının, Urfa İli 
Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştirilmesi Hakkında Kanun 

Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2/7) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 

Esas No. : 2/7 
Karar No. : 21 

İçişleri Komisyonu Raporu 

5.6.1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 17 Arkadaşının, Urfa Hi Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi Komisyonumuzun 28.2.1984 günlü 8 inci birleşiminde görüşülerek kabul edilmiş ve 
konuya ilişkin 1.3.1984 günlü 5 karar saydı raporumuz Başkanlığa sunulmuştur. 

Teklif, Genel Kurulun 27.3.1984 tanM 44 üncü Birleşiminde İçtüzüğün 89 uncu maddesi gereğince bir 
kez daha görüşülmek üzere Komisyonumuzca geri alınmıştı. 

Söz konusu teklif bu defa Komisyonumuzun 31.5.1984 gündü 16 ncı birlıeşimiııde İçişleri Balk^ 
ve teklif sahibinin ide katıldığı toplantıda incelenip görüşüldü. 

Teklifin tümü ve maddeleri yeniden ayrı ayrı tartışıldı. 
Komisyonumuz Urfalaların Kurtuluş Savaşında gösterdikleri üstün kalhramanlıiklara 'karşılık olmak 

üzere Urfa İlinim «Şantıiık» unvanı ile taltif edilerek söz konusu il adımım «Şanlıurfa» olarak 'değiştirilmesini 
kabul etmiştir. 

Teklifin 1 inci maddesıiinde «Şanlı Urfa» birleşik yazılmak sureti ile, ikinci maddesi aynen, 3 üncü 
maddesi yapılan değişiklikle benimsenmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Necat Tımçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Namık Kemal Şentürk 

İstanbul 

Üye 
Salim Erel 

Konya 

Üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Başkanveldıliı 
Nihat Akpak 

Sakarya 

Üye 
Hüseyin Aydemir 

[tamir 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Üye 
Mehmet Kara 

Trabzon 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya 

Üye 
Mehmet Umur Akarca 

Muğla 

Üye 
Osman Doğan 

Urfa 
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URFA MİLLETVEKİLİ OSMAN DOĞAN 
VE 17 ARKADAŞININ KANUN TEKLİFİ 

Urfa İli Adınm «Şanlı Urfa» Olarak Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun 

MADDE 1. — Urfa Jbli adı «Şanlı Urfa» M olaraık 
değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihlimde yürür-
girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu içişleri Balkanı yürütür. 

İÇİŞLERİ KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Urfa Milletvekili Osman Doğan ve 16 Arkadaşının 
Urfa tli Adımn Şanlıurfa Olarak Değiştirilmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. 
değiştiriliştir. 

Urfa İH adı «Şanlıurfa» ili olarak 

MADDE 2. — Tekliflin 2 moi maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edıillmıiştir. 

MADDE 3. — Bu Kanun.' hükümlerini İçişleri 
' Bakanı yürütür. 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 23'e 1 inci ek) 



Dönem : 17 Yasama Yılı : 1 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayıaı : 70 

Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve İstanbul Milletvekili İbrahim 
Ural'm, Urfa İli Adının «Gazi Urfa» İli Olarak Değiştirilmesine 

Dair Kanun Teklifi ve İçişleri Komisyonu Raporu (2 /93) 

T.B.BM. Halkçı Parti 
Grup Başkanlığı 
Tarih : 22.5.1984 

Sayı : 65 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Urfa İli adının «Gazi Urfa» olarak değiştirilmesine dair hazırlamış olduğumuz (kanun teklif i gerekçesi ile 
birlikte ilişikte sunulmuştur. 

Gereken işlemin yapılmasını delaletlerinize arz ederİZv ^ " 
Saygılarımızla. 

İbrahim Ural Vecihi Ataklı 
İstanbul Milletvekili Urfa Milletvekili 

G E R E K Ç E 

Millî mücaidelede düzenli bir ordunun yardımı olmadan Urfalılar vatanseverlik ve cesareüeriyle kendi 
içlerinde teşkilatlanmış, mücadeleyi kendi imkân ve güçleriyle yürüterek şehri Fransız, İngiliz kuvvetleriyle 
Ermeni çetelerinden kurtarmıştır. Bu mücadelede pek çok şehit vermiştir. 

Millî mücadelenin ümit ışıkları Urfa'dan yurda yayılmış ve birçok ilde kurtuluş, mücadelelerini ateşle-
mistir. Urfa Jandarma Komutanlığına tayin edilen yüzbaşı Ali Saip'in etrafında birleşen Urfalılar Fransız
'ları şehirden atmak için bütün güçlerini ortaya koymuşlardır. Urfa çok zorlu ıbir kurtuluş savaşından şan
la ve şerefle çıkmıştır. 

Bilindiği gibi Urfa 19191da evvela İngilizler sonrada Fransızlar tarafından işgal edilmiştir. Şehre giren 
Fransızlar ve özellikle silahlandırdıkları Ermeni çeteleri halka zulmetmişler, keyfî tevkiflere başlamışlar
dır. Hatta birçok kişinin mallarına da el koymuşlardır. Bütün bu hareketler Urf ahları yıldırmamış aksine 
karşı harekete geçmeye ve tek Ibir vücut halinde düşmana karşı dövüşmeye yöneltmiştir. İki ay süren çetin 
savaşlar sonunda çareyi şehri terk etmekte bulan Fransız işgal komutanı nihayet müzakereleri kabul etmek 
zorunda kalmıştır. Yapılan müzakereler sonunda 10 Nisan 192Q'de silahlarıyla şehri terk eden düşman kuv
vetleri şehir çıkışında halk tarafından imha edilmişlerdir^ 

Kurtuluş savaşında öylesine büyük başarı gösteren, yöresel kurtuluş hareketlerine öncülük eden bu ilimi
zin ismi önüne «Gazi» unvanı verilmelidir. Zira millî geleneklerimizin gereği olarak savaşta ölenlere şehit 
ve yaralılara gazi unvanı verilmektedir. Urfa'ya yaraşanı gazilik Unvanıdır. 
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URFA MİLLETVEKİLİ VECİH1 ATAKLI VE İSTANBUL MİLLETVEKİLİ İBRAHİM URAL'IN 
TEKLİFİ 

Urfa îti Adının «Gazi Urfa» İli Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 

MADDE 1. — Urfa ili adı «Gazi Urfa» ili olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür|'iğe girer* 

MADDE 3. — Bu Kanunu İçişleri Bakanı yürütür. 

İçişleri Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
İçişleri Komisyonu 
Esas No. : 2/93 
Karar No. : 22 

S r 6 , 1984 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Urfa Milletvekili Vecihi Ataklı ve İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Urfa İli Adının «Gazi Urfa» 
ili Olarak Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve gerekçesi ilgili Bakanlık temsilcisinin ve teklif sahibinin 
katılması ile Komisyonumuzun 31.5.1984 günlü 16 ncı birleşiminde incelenip görüşüldü. 

Daha önce 18.1.1984 tarihinde Başkanlıkça Komisyonumuza havale edilen ve gündemin 1 inci maddesin
de bulunan Urfa Milletlvekili Osman Doğan ve 17 Arkadaşının, Urfa İli Adının «Şanlı Urfa» Olarak Değiş
tirilmesi Hakkında Kanun Teklifi oy çokluğu ile kabul edildiği için söz konusu teklif reddedilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurula sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan' 
Necat Tunçsiper 

Balıkesir 

Üye 
Metin Üstünel 

Adana 

Üye 
Ziya Ercan 

Konya, 

Başkanvekili 
Nihat Akpak 

Sakarya1 

Üye 
Ahmet Ata Aksu 

Gaziantep 

Üye 
Süleyman Çelebi 

Mardin 

Kâtip 
İsmail Üğdül 

Edirne 

Üye 
Namık Kemal Sentürk 

İstanbul 

üye 
Arif Toprak 

Niğde 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 70) 


