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bedelinin çok Ostünde satın almasına göz 
yumarak Bakanlık nüfuzunu kötüye kullan
dığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti za
rara uğrattığı vi' bu harf ketinin Türk Ceza 
Kanununun 230 ve 240 inci maddelerine 
uyduğu iddiasıyla. Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy Hakkında Anayasanın 100 üncü mad
desi uyarınca bir Meclis Soruşturması açıl
masına ilişkin önergesi (9/330) 411:414 
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lara Afet Fonundan Usulsüz Fazla Mesai 
Ödendiği iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve Ba
yındırlık ve iskân Balkanı ismail Safa Giray' 
in cevabı (6/244) 417:419 

6. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay' 
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(7/319) ' 419:420 
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zılı cevabı (7/322) 421:422 

V. — KANUN TASARI VE TEKLİF-, 
LERÎYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER ÎIŞLER 419 

1. — Antalya Milletvekilli Ati Dizdaroğlu' 
nun, Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 
178 inci Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Rapoıru 
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Dair Kanun Tasarısı ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/624) (S. Sayısı : 235) 419 
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I. — GEÇEN T 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan, faiıten 

projelerin açılış törenleriyle ilgili 'bazı sorunlar; 
Aydın Milletvekili Ertuğrül Gökgün, pancar taban 

fiyatları ve tanımsal kaynakların korunması; 
Konularında gündem dışı ıbirer ıkonuşma yaptılar. 
(Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu, Kıbrıs mesele

sine ilişkin son gelişmeler hakkında gündem dışı bir 
açıklamada bulundu; HP Grubu adına Zonguldak 
Milletvekili Cahit Karakaş ve MDP Grubu adına 
BMis Milletvekili Kâmran İnan da aynı konuda gö
rüşlerini açıkladılar. 

Zonguldak Milletvekili Pertev Aşçıoğlu'nun Ka
mu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonundan çekildiğine 
dair önergesi; 

9/328 Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komis
yonu Geçici Başkanlığının, Komisyon Başkanlık Di
vanına seçilen üyeler hakkında tezkeresi; 

Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 
Anayasa Komisyonunda açık bulunan üyeliğe, 

ANAP Grubunca aday gösterilen Zonguldak Millet
vekili Pertev Aşçıoğlu; 

Sayıştay Komisyonunda açık 'bulunan üyeliklere, 
ANAP Grubunca aday gösterilen, îzmir Milletvekili 
Vural Arıkan ile Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık; 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan üyeliğe de bağımsız olarak aday gösterilen 
Muş Milletvekili Nazmi Önder; 

Seçildiler. 
Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Maden Dai

resinde görevli bazı memurlara kömür ruhsatı veril
diği iddiasına ilişkin (6/236), 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Şır-
nak kömürleri dekapajına ilişkin (6/241), 

'Erzurum Milletvekili Ebübekir Akay'ın, Erzurum 
İlindeki Kömür Sıkıntısına ilişkin (6/245) sözlü so
rularına Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Tü
rel; 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağİar'ın, Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Rum Kesimi Arasında 
Cereyan Eden Olaylara İlişkin (6/242), 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kıbrıs'ta 
Barışı Sağlamak İçin Verileceği İddia Edilen Tavize 
İlişkin (6/243), 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Dışişleri 
Bakanlığının Daveti Üzerine Ülkemize Geldiği İddia 
Edilen Amerika 5 inci Kanal Televizyon Yapımcısı 
ile Mihmandarı İçin Yapılan .Masraflara İlişkin 

rANAK ÖZETİ 

(2/247) sözlü sorularına Dışişleri Bakanı Vahit Ha
lefoğlu; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, yeminli 
özel teknik bürolara yapılan 'başvurulara ve sonuç
larına ilişkin (6/187), 

Kütahya Milletvekili Abdurahman Necati Ka-
ra'a'nın, Çokran Suyu mecrasınnı değiştirilmesinden 
doğacak sorunlara ilişkin (6/223) sözlü soru önerge
leri, soru sahipleri izinli olduklarından; 

Hatay Milletvekili Abdunra'hman Demirtaş'ın, Ha
tay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları Suri
ye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara iliş
kin (6/238) sözlü soru önergesi, mehil verildiğinden; 

Erzurum Milletvekili Ebübekir Akay'ın, Erzurum 
Depremi Nedeniyle Bazı Memurlara Afet Fonundan 
Usulsüz Fazla Mesai Ödeneği İddiasına İlişkin (6/244) 
sözlü soru Önergesi, ilgili balkan Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından; 

Erzurum Milletvekili Ebübekir Akay'ın, İran'da 
Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yaralanan Va
tandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin (6/246) sözlü so
ru önergesi, soru sahibinin birden fazla sorusu gün
demde yer aldığından, İçtüzüğün 97 nci maddesi ge
reğince; 

Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu'nun, 
Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madenine iliş
kin (6/226) sözlü soru önergesi de soru sahibi Genel 
Kurulda hazır bulunmadığından; 

Ertelendiler. 
Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, Türk 

Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Maddele
rinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. 
Sayısı : 82 ve 82'ye 1 inci ek) ve 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanu
nunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
(1/624) (S. Sayısı : 235) 

Komisyondan gelmediğinden, görüşmeleri ertelen
di. 

23 Ocak 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanılmak üzere Birleşime saat 17.30ı'da son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Halil İbrahim Karal 
Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Hatay 

Süleyman Yağcıoğlu Mustafa Murat Sökmenoğlu 
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H. — GELEN KÂĞITLAR 

23 . 1 . 1985 Çarşamba 

Tezkere 
1. — Lütfi Polat Hakkındaki ölüm Cezasının Ye

rine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi (3/676) 
(Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 
21.1.1985) 

Rapor 
1. — içişleri Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bu Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Bazı Maddelerinde 
Değişiklik Yapılmasına ve Bu Kanun Hükmünde Ka
rarnameye İki Ek Madde Eklenmesine Dair Kanun 
Hükmünde Kararname ve içişleri ve Anayasa Ko
misyonları Raporları (1/108, 1/503) (S. Sayısı : 238) 
(Dağıtma tarihi : 22.1.1985) (GÜNDEME) 

Meclis Soruşturması önergesi 
1. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkada

şının; P.T.T. Genel Müdürlüğünün, Başel Limited 
Şirketine ait bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünde 
satın almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötü
ye kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti za
rara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/330) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 22.1.1985) 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.0» 

BAŞKAN : Halil İbrahim Karal 

KÂTİP ÜYELER : Süleyman Yağcıoğlu (Samsun), Mustafa Murat Sökmenoğlu (Hatay) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin 57 nci Birleşimini açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır, görüşmelere başlıyo
ruz. 

m. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara

deniz liman ve iskelelerinden yapılan ihracat ve ge
reksinimleri konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı konuşma istekleri var
dır, sırasıyla söz vereceğim. 

Karadeniz liman ve iskelelerinden yapılan ihracat 
ve gereksinimleri konusunda Ordu Milletvekili Sayın 
Bahriye Üçok; buyurun efendim. 

Süreniz beş dakikadır. (HP sıralarından alkışlar) 
BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, de

ğerli milletvekilleri, bugün sizlere ülkemizin nadir do

ğa güzelliklerini sinesinde toplamış, ama daima ih
male uğramış bir ilinin, büyük ölçüdeki bir ihtiya
cından söz etmek için huzurlarınıza çıkmış bulunuyo
rum. Bu ilimiz Ordu'dur. Gerek kıyıdaki, gerek içe
rideki dağlık bölge ilçelerinde oturan yurttaşlarımı
zın özellikle kadın kesimi çok çalışkandır; 30 - 35 de
recelik dik yamaçlarda fındık ürünü yetiştirir, küçük 
ve büyükbaş hayvan besler, halı dokur, Türkiye'nin 
en güzel tereyağını üretir, istanbul'a sevk eder. 

25 yıl öncesine kadar bu güzel il merkezine haf
tada iki, üç kez vapur uğrardı. Bu vapurlar, hem tu
ristlerin kenti görmesini sağlar, hem de ürünleri top-
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lar ucuz bir navlunla İstanbul'a götürürdü. Arada kısa 
bir süre istisna edilirse, Ordu iskelesine 25 yıldan bu 
yana Devlet Denizyollarının gemileri uğramamıştır. 
Ordu'muzun halihazırda 22 yıl önce yapılmış, o gün
den beri de bir kez olsun kapsamlı bir tamir görme
miş kırık dökük bir iskelesi vardır. Buraya yılın belli 
aylarında yabancı gemiler gelirler, sözleştikleri tüc
carların malını yükler, giderler. 

Deniz kıyısında yaşayan biz Ordulular, yıllardır 
özel şahıslara ait bir iki şilep dışında, gemileri gör
mekten bile yoksun kalmışız. Zaman zaman ufukta 
bir gemi hayali gördüğümüz de olur; o zaman ancak 
elimize bir dürbün alırsak kısa sürede bu gemiyi ken
dimize yaklaştırabiliriz. Nereye giderler bu ufukta ha
yal meyal fark edilen gemiler? Uzağa değil Ordu ili
ne bitişik olan Giresun'a. Neden Giresun'a uğruyor 
da daha önce yolunun üstündeki Ordu'ya uğramıyor? 
Acaba alacağı vereceği bir meta yok mudur? 

Sayın milletvekilleri şimdi, Devlet İstatistik Ensti
tüsünden aldığım rakamların küsurlarını bir tarafa 
bırakarak sizlere sunmak istiyorum. Elimdeki bilgiler 
Türk lirası, dolar ve kilo miktarından başka yüzde 
oranlan da kapsamaktadır; ama vaktinizi almamak 
için sadece dolar miktarlarını okuyacağım. 1981 yı
lında Trabzon gümrüğünden, Akçaabat dahil, yapılan 
ihracattan temin edilen gelir 37 milyon dolar, Zongul
dak'tan 8 milyon dolar; Giresun 79; Samsun 15; Ho
pa, Rize, Sinop, Kastamonu, Kırklareli toplamı 7 mil
yon dolar; bunlara bir de Akdeniz'den Antalya'yı ek
leyelim; Antalya 75 milyon dolar. 

Şimdi aynı, 1981 yılında Ordu İlinin dışsatımına 
bakalım: Ordu, Türkiye'ye 129 milyon dolar sağla
mıştır. 

1982 yılında Trabzon yine 37 milyon dolar, Zon
guldak 56, Giresun 45, Samsun 18, Antalya 74, Ho
pa, Rize, Sinop, Kastamonu ve Kırklareli'nin topla
mı 2 milyon dolar. Buna karşılık yalnız Ordu ise 
104 milyon dolar sağlamıştır. 

1983 yılında, Trabzon 19, Zonguldak 64, Giresun 
44, Samsun 17, Antalya 60, Hopa, Rize, Sinop, Kas
tamonu ve Kırklareli'nin toplamı 13 milyon dolar. 
Buna karşılık yalnız Ordu ise 109 milyon dolar. 

Şimdi son olarak, 1984 yılının henüz 10 aylık ve
rilerini derlemek mümkün olmuştur, bu 10 aylık dış
satımdan gelen dolar miktarı da şöyle : Trabzon 16 
milyon, Zonguldak 102, Giresun 19, Samsun 11, An
talya 58, Rize, Hopa, Sinop, Kastamonu ve Kırklar
eli'nin toplamı 1 milyon dolar. Buna karşılık yalnız 
Ordu ise 109 milyon dolarla Karadeniz kıyı kentleri 

ı içinde birinci derecede ihracat yapan bir il olduğu
nu bu resmî rakamlarla belgelemiştir. Yani, Türkiye 
ekonomisine Samsun, Trabzon, Zonguldak, Rize, Gi
resun, Antalya gibi liman tesisleri kurulmuş il mer
kezlerini, ilçeleriyle birlikte, toplam olarak büyük fark
larla aşan katkılarda bulunmaktadır. 

Bir gerçeği daha huzurlarınıza getirmekte yarar 
görüyorum. O da; Ordu'nun dışsatımdan ülkeye sağ
ladığı dövizlerin, izmit, izmir, istanbul, Mersin, is
kenderun gibi kıyı gümrüklerimizden hemen sonraki 
sırayı almış olmasıdır. Yine Devlet istatistik Ensti
tüsünün bildirdiğine göre, Ordu ilinde 62 büyük ima
lat sanayii, büyük işyeri vardır. Fırsat yaratıldığı tak
dirde, bunlar her yıl Sağra, Çam - San gibi ürünleri 
dış ülkelere satan... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, sesiniz duyulmuyor, lüt
fen mikrofonu biraz daha ayarlayın; sürenizin dol
masına da 2 dakika var efendim. 

BAHRİYE ÜÇOK (Devamla) — Teşekkür ederim 
efendim. 

Çam - San gibi ürünleri dış ülkelere satan fabri
kalara yenilerinin eklenmesi olanağı vardır; çünkü 
Ordu'nun Ulubey, Gölköy, Aybastı, Mesudiye gibi il
çelerinin toprakları zengin maden yataklarını içer
mektedir. Aybastı ile Gölköy arasında kömür yatak
ları mevcuttur. Ayrıca yer yer pirinç, bakır, demir, 
gümüş cevherleri bulunmuştur. Çıkarılan kurşun, 
amyant ilkel biçimde de olsa yıkanıp, bin zorluklar 
ile ve ilkellikten dolayı verilen kayıplarla, denize açık 
bir kıyı olan Ordu iskelesinden sevk edilmektedir. 

Yukarıda dökümünü verdiğim, büyük ölçülerde dış
satım olanaklarına sahip olan Ordu ilimiz, ne yazık 
ki, yıllardan beri çırpındığı halde küçük bir limana 
sahip olamamıştır. Dışa sattığı ürünler, bu ilimizin sat
tığı ürünlerin yarısını bile bulmayan uzak yakın, kom
şu veya komşu olmayan- illere limanlar yapılmıştır da 
nedense Ordu ili dikkate alınmamıştır. İhtiyaçlar bizi 
bir kez de bu yeni hükümete başvurmaya zorlamıştır. 
Samsun'da, Trabzon'da, Hopa'da, Zonguldak'ta, Gi
resun'da limanlar yapılmıştır. Yurda sağladığı gelirler 
göz önüne alınırsa, Ordu'ya da bir liman yapmanın, 
Türk ekonomisine sağlayacağı yararlar açısından ön
celikle gerçekleştirilmesi gereken bir vazife olduğu açık
ça ortaya çıkar. Liman ihtiyacı karşılandığı takdirde 
Ordu tüccarları başta fındık olmak üzere, kimi ürün
lerini kamyonlara yükleyip Giresun Limanına naklet
mekten kurtulacak; böylece hem işgücünden, hem za
mandan kazanacak, hem de devlet dışarıdan döviz 
karşılığı aldığı benzin israfından kurtulmuş olacaktır. 
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Ordu'ya yapılacak bir limanın kısa sürede yeraltı ve j 
yerüstü kaynaklarının endüstriye dönüşmesini sağlaya
cağı açıktır. 

Fındık ürünüyle doğan Sağra Fabrikasını, orman 
ürünleri dolayısıyla açılan Çam - San Fabrikasını, da
ha birçok yenilerinin izleyeceğine ve yoğun bir nü
fusa sahip olan bu ilimizin her gün büyüyen işsizlik 
sorununa bir çözüm getireceğine kesin gözüyle bakı
labilir. Eğer bu dağı ile, denizi ile, yumuşak iklimiyle 
güzel kentimize 60 yıldır reva görülen ihmale bir son 
verilirse, devletin yapıcı ve koruyucu eli, bu geleceği 
umutla dolu kente uzanıverirse, işsizlikten havasız 
kahve köşelerini dolduran binlerce genç bunalımdan 
kurtulup... 

BAŞKAN — Sayın Üçok, süreniz dolmuştur efen
dim. lütfen bağlayınız. ' 

BAHRÎYE ÜÇOK (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bağlıyorum. 

Ülke sorumluluğuna ortak olma mutluluğuna er
miş olacaktır. Bunun ise ruhsal yararlarını söylemeye 
gerek görmüyorum. Şu açıklamalarım karşısında sayın 
hükümetin düşüncelerini lütfetmeleri halinde müteşek
kir kalacağımı ifade ederken; köy, kent çocuklarına 
bir meslek kazandıran, bir iş olanağı sağlayan De
nizcilik Lisesinin iki yıl önce Ordu'dan kaldırılıp is
tanbul'a götürülmesine tüm Ordulu hemşerilerimin 
üzüldüklerini de huzurlarınızda belirtmek isterim, ilk 
mezunlarının şimdi çok yararlı hizmetler verdiği bu 
okulun yeniden Ordu'ya getirilmesi bölge halkımızın 
istekleri arasında önemli bir yer tutmaktadır. 

Sayın hükümetin bilgilerine sunar yüce Meclisi saygı 
ile selamlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üçok. 

2. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Bulgar
istan Türklerinin gördüğü kötü muamele konusunda 
gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Bulgaristan 
Türklerinin gördüğü kötü muamele konusunda gün
dem dışı görüşmek üzere Sayın Salih Alcan'ı kürsü 
ye davet ediyorum. 

Buyurun Sayın Alcan. (Alkışlar) 
SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; gündem dışı konuşmaların bu 
Mecliste dikkatle dinlenilmediğini 'ikinci kez bura
dan söylemiş bulunuyorum ve üzülerek bunu tekrar 
hatırlatıyorum. , 

Sizlere, 1985 yılına gözleri yaşlı giren ve manevî 
varlıkları topyekûn ortadan kaldırılmak istenen Bul
garistan Türklerinden bahsetmek istiyorum. 

İnsan haklarının korunması için her türlü çaba
nın sarfedildiği ve bu amaçla dünya çapında teşki
latların kurulduğu bir çağda yaşıyoruz. Büyük Ön
der Atatürk'ün, «Yurtta sulh, cihanda sulh» ilkesi
ne bağlı kalarak dünyadaki insan haklarının savu
nulması için tüm teşkilatlara üye olan Türkiye Cum
huriyeti Devletinin, Birleşmiş Milletler İnsan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde ve Helsinki Deklarasyonunda 
şerefli imzaları bulunmaktadır. Bu antlaşmaların al
tında Bulgaristan'ın da imzası vardır, insan Hakları 
Evrensel Beyannamesinde; :Bütün insanların hür, 
haysiyet ve haklar bakımından eşit doğduklarını 
(Madde 1); hiç- kimsenin işkenceye, zalimane, gayrî 
insanî haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere tabi 
tutulmayacağını (Madde 5) ifade etmektedir. 

Ayrıca, Bulgaristan Cumhurbaşkanı Todor Jiv-
kov, 1 Ağustos 1975 tarihinde 36 ülkenin Cumhur
başkanları ile birlikte imzaladığı Avrupa Güvenlik 
ve İşbirliği Konferansı Antlaşması da; «Ülkelerinde
ki azınlıklara yasa önünde eşitlik hakkını tanırlar. 
Kişiler, insan haklarından ve temel özgürlüklerden 
eökin olarak tümünden yararlanırlar, bu alandaki ya
sal haklarını korurlar» hükmünü ihtiva etmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Alcan, bir dakika efen
dim. 

Sayın milletvekilleri, çok yüksek bir uğultu var, 
lütfen, yalnız konuşmacıyı dinleyelim efendim. 

©uyurun efendim. 

SALİH ALCAN (Devamla) — Ayrıca, Bulgaristan 
Türklüğü ve halkları olarak şunları söylüyoruz: Bul
gar yönetimindeki Pirin Maikedonyası, Rodop, Ku
zey Trakya, Deliorman, Dobruca ve Vidin'e uzanan 
Tuna havzasındaki bölgelerde yaşayan Türklerin 
kaderleri her ne kadar 27 Kasım 1919 Sur Antlaş
ması, 24 Temmuz 1923 Lozan Barış Antlaşması, 
25 Ek'im 1925 Türk - Bulgar Dostluk Antlaşmasıyla; 
Bulgaristan Türklerine tslami tedrisat ve neşriyat 
hürriyeti, örf ve ananelerini idame ettirme serbestli
ği, mevcut olan vakıfları yaşatma ve devam ettir
me hakkı, cami, mescit ve özel yurtlar inşa etme 
ve öğrenime açma imtiyazı, bilumum Vicdan ve mil
lî, dinî öğrenim serbestisi, sosyal ve kültürel cemi
yetler kurma hakkı, (mülkiyet ve miras hakkı ge
nelde tanınmış bulunmaktadır. Buna rağmen Bulga
ristan'daki hükümet görevlileri ve tüm kadroları, Bul
gar Komünist Partisinin tüzük ve programlarını res
men ihlal etmişlerdir, Enternasyonal prensipleri çiğ
nemişlerdir. Bulgar Anayasasının vatandaşlık hak-
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larıyla ilgili maddelerini çiğnemişlerdir. Birleşmiş 
Milletlerin insan temel hak ve hürriyetlerinin tanı
dığı prensipleri ortadan kaldırmışlardır. 

'Bugün Bulgar Devlet ve Hükümet yöneticilerince 
dünya kamuoyu önünde, 17 Temmuz 1970 gün ve 
540 sayılı gizli tedhiş ile milliyet ve din değiştirme 
kararı alınmıştır. Türkçe öğrenim ve neşriyat 1970 
yılında resmen yasaklanmıştır. 

Türk çocuklarını sünnet ettirmek, cenazeleri ts-
lamî geleneklerle defnetmek, Kur'an-ı Kerim okut
mak, Meviilt okutmak, dinî günleri kutlamak, oruç 
tutmak, toplu namaz kılmak, Türkçe konuşmak, Tür
kiye radyo veya televizyonunu izlemek şiddetle ya
saklanmıştır., 

Bulgarların te-k amacı, çoğunluğa hükmederek 
homojen bir Bulgar milleti yaratmak gayretidir. Bil
melidirler ki, güneş balçıkla sıvanmaz. Hitler'in, 
1933 - 1945 yıllarında yaptığı sistemli baskıya, şu an 
Bulgaristan kapalı kapılar arkasında yapmaktadır. 
Türkleri Bulgarlaştırmalk için tatbikat şekilleri de 
şöyle olmaktadır: 

1. Slav Bulgar olmaya ait form dilekçelerini ta
mamen matbuıdur. «Ben bir Bulgar vatandaşıyım. 
Adımın « . . . . . . , » olarak değiştirilmesini istiyorum» 
gibi ibareler bulunan utanç verici form dilekçelerinin 
tarihleri ise, çok eskidir. Mesela, 1960'lı yıllara aittir. 

Bulgarlığı ifade etmekte olan ad, sıfat ve unvan 
formalitelerini mahallî Bulgar Komünist Partisi 

sekreteriyle belediye başkanları tanzim etmektedir
ler. 

Bilhassa 14 Mart 1972'den bu ana kadar Bulga
ristan'ın Kırcali, Hasköy, Filibe, Razkrad, Şumnu, 
Deliorman ve diğer Türk köyleri askerî kordon al
tına alınmış, zorla evlere girilmiş, kadınlara, genç 
kızlara saldırılmış, zorla isim değiştirilmesi için form
lar doldurulmuştur. Form doldurmayanları emniyete 
aldıklarında, emniyet mensuplarının; «Osmanlıların 
500 sene bizim atalarımıza yaptıklarının intikamını 
kat kat fazlasıyla alacağız» dediklerini söylüyorlar. 
Dağlara kaçanları da kurt köpeklerine parçalattıkla
rı ifade edilmektedir. 

Misal olarak: Eski Türk ismi, Mümin Şerif ola
nın sonradan yeni Bulgar ismi, Mladen Şenkof Ça-
vusof; eski Türk ismi, Emine Mustafa olanın son
radan yeni Bulgar ismi, Elena Atanasava Çavuşe-
va gibi binlerce Bulgaristan Türklerinin isimlerini 
değiştirmişlerdir. Bulgaristan'ın - son olaylardan an
laşıldığına göre - Türkleri Bulgarlaştırma politikası, 
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kimlik kartı yoluyla, 'isim değiştirme eylemiyle güç
lendirilmiştir. Bulgaristan Hükümeti, Makedonyalı
lara yaptığı taktiği, şimdi de Bulgaristan Türklerine 
uyguluyor. 2 milyon Türk'ün, karanlık politik oyun
larla Bulgar vatandaşlığına geçirilmek istenmesi, sin
sice «Büyük Bulgaristan» hayali gerçekleştirmeye yö
nelik planın bir parçasıdır, diğer bir isimle «Soykı
rım» olayıdır. 

Bulgaristan daha neler yapıyor: 
500 - 600, yıllık köy ve kasabaların Türk isim

lerini değiştiriyor. Türk azınlıkların tümünü Bulgar-
laştırıyor. Bulgar ismi taşımayanları cezaevlerine atı
yor; bunların sayısı 12 500'e ulaşmıştır. Osmanlılara 
ait medrese, köprü ve camileri yıkıyor, sayılarını 
azaltıyor. Türkçe öğrenimi kesinlikle yasaklıyor ve 
haberleşmeyi kesiyorâ 

Bu valhim durum karşısında neticenin ne olaca
ğını bekleyen binlerce ayrı aileler ve onların akraba
larına kim cevap verecektir. Sayın Başbakanımızdan 
ve Dışişleri Bakanımızdan acilen çözüm beklediğimiz 
konular şunlardır: 

1. Soydaşlarımızın zorla Bulgarlaştırılmalarına 
el koymalı, işkenceleri durdurmalıdırlar, 

2. Bulgaristan Türklüğünün davası «Uluslarara
sı ittifaklar ve uluslararası hukuk prensipleri» da
hilinde tahlil ve sentez yapılmalı, 

3. Adları, değiştirilenlerin Türk isimleri iade 
edilmeli, 

4. Yeni bir göç antlaşmasıyla, parçalanmış aile
lerin birleştirilmesi sağlanmalı, 

5. Aileler arasında ulaşım ve haberleşmenin sağ
lanması gerçekleştirilmelidir. 

Türk kamuoyunu tatmin edici bir açıklamanın 
Başbakan veya Dışişleri Bakanımızca yapılmadığım 
hepimiz biliyoruz. 

Bulgaristan bu konuları yalanlarsa, kapılarını 
Türk basınına vize vererek açmakla, katliam yapılan 
yerlere basının gitmesini sağlamakla temize çıkabi
lir, yoksa suçlanmaktan kurtulmasına imkân yoktur. 

Önümüzdeki dönemde soydaşlarımıza uygulanan 
baskıya son verilip verilmemesi, Bulgar Hükümetinin 
samimiyetini ve Türkiye ile dostluk ilişkilerine ne 
derece önem vereceğini ortaya koyacaktır. Ayrıca, 
Türk parlamentosunun bütün üyeleri de yetkili ağız
lardan bu konuda aydınlatılmak istemektedirler. 

Yüce Meclise en derin saygılarımı sunarım. (Al
kışlar) 

I BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
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3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, halk ozanlarımızın sorunları hakkında gündem 
dışı konuşması. 

BAŞKAN — Halk ozanlarımızın 'öteden beri sü
regelen önemli sorunları üzerinde gündem dışı söz 
isteyen Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim. 

Sayın Nalbantoğlu, süreniz beş dakikadır. 
HtLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlarım. 

2 bin yıllık mazisi olan halk ozanlığı geleneğinin 
memleketimizde halen sürüp gittiğini bildiğinize ina
nıyorum ve yine sizler de bilirsiniz ki» ozanları hay-
kırmayan bir millet, bülbülleri susmuş bir bahçeye 
benzer. Türkiye'de sayıları 200'ü aşan ve bunlardan 
birçoklarının defalarca yurt içinde ve yurt dışında 
Türkiye'yi temsil ötJtiği bilinen ozanlarımız vardır. 

Hal böyle iken, bu halk ozanlarının yaşayış şe
killerine bir kere olsun göz atılmamıştır. Herhangi 
bir kuruluşu, temsilciliği, ve sosyal güvencesi olma
yan bu haıllk ozanları; üstelik, yasalar gereğince, halk 
arasında, ortada, sanatlarını serbest olarak sürdüre-
memektedirler. Şöyleki; üç - beş ozan bir araya ge
lerek bir turne, bir konser düzenlemiş olsalar, or
taya çıkacak bir sürü problem vardır, 50 bin ilâ 100 
bin lira arasında olan salon ücreti, belediye rüsumu, 
belediye encümeninin toplanma ve karar gününü 
beklemesi, ozanların afiş ve reklam ücreti, sıkıyöne
tim kanalından geçecek ozanlar hakkında emniyet
çe yapılan kovuşturma, ozan hakkında bir adlî vaka 
var mıdır; savcılık belgesi, ikametgâh belgesi ve 
hüviyet cüzdanı sureti dertken, en az 15 günlük 
bir süre geçmekltediri 

Lütfen düşünün; imkânları bu denli kısıtölı olan 
bu grubun, bu zaman içerisinde nereden, ne ile na
sıl geçineceği büyük sorun olmaktadır. 

Ozanlar, halk arasında nerede bulunursa, orada 
serbest olarak çalışmalı ve söylemelidir. Diyebilirsi
niz ki, bu serbestiyet içerisinde ozanlar birtakım ya
sa dışı icraat ve faaliyette bulunup, suç işlemezler 
mi? Elbetteki, başıboş bırakılan herkesin birtakım 
boşluklardan istifa ettiği de malumdur! 

Bu durumun önüne geçmek için bazı hususlar 
şöyle düzenlenebilir: Ozanlar birer sınavdan geçiril
melidir. Sınavı kazanamayan ozanlar da azimli ol
dukları müddetçe belli üstatlarca kontrol altında ye
tiştirilmelidirler, 

Seçilmiş kişilerin dine belgeler verilmeli ve ge
rekirse vergiye tabi tutularak toplumda böylece ser
best icralar yaptırılmalıdır. Suç işleyenler ise muhak
kak cezasını'ıgörmeli ve vazifeden men edilmelidir. 
Şu kadarını söylemek isterim ki, bu ozanların elle
rinde birer belgeleri olursa kendilerinde bir sorum
luluk hissi olacak ve suç işlemek şöyle dursun, ken
dilerini birer sorumlu kişi bilerek vakur olacaklar
dır. Günümüzün ozanı bazı kuruluşlarca ticarî araç 
olmakta ve sömürülmektedir ve böylece kendisini 
büyük bir karamsarlık içerisinde görerek birtakım 
koşmalar, deyimler; yani şiirler (kullanmaktadırlar. 

Plak ve kasetlerin, sorumsuz kişiler tarafından 
hiçbir karşılık ödemeden, kendi çıkarları doğrultu
sunda piyasada sergilendiği ve hiçbir telif hakkı 
ödenmeden 'korsan bant yaparak satıldığı gerçektir 
ve aşikârdır ve halen de yasal olarak önüne geçile
memektedir.- Günümüzde tanınmış ozanların yurft 
dışına ıgüttiği zaman, yurdumuza belirli bir döviz ge
tirdikleri de bilindiği halde, ozanlarımızın dinde yurt 
dışına gitmesi için bir bdge de bulunmamaktadır. 
Ayrıca TRT, ozanları âdeta kapısından sokmamak
tadır. Hatta iki kez olmak üzere geçmiş dönemin 
kültür bakanlarınca ozanların sosyali güvencesi ko
nulu seminerler, uzun uzadıya tartışmalar olmasına 
rağmen hiçbir sonuç vermemiştir. Halkın gözü, ku
lağı, dili denilen bu ozanlar, kafese sığmayan birer 
bülbül gibidirler. Onlar tabiatla başbaşa, halkla ku-
cakkucağa oldukları müddetçe aralarından birçok 
Yunus, IKaracaoğlan, Veyseller çıkacaktır. 

Ayrıca ozanlar birer basın adamı gibi serbest, 
tiyatrocu gibi verimli, öğretmen Ikadar eğiticidirler. 
Ozana bu gözle bakılmalıdır. Ozan, gdeneksel töre
leri çok iyi bilerek çağdaş uygarlığa bir örnek haber
cidir. 

Büyük Türkiyemizin 'büyük aşama döneminde, bü
yük Atatürk'ün ilkeleri ışığı altında bu önemli so
runların çözümü bizleri beklemektedir^ 

Sayın Kültür ve Turizm Bakanımızın, turizm 
yönünden Gökovatya inat bir balkana karşı savunama-
mış olmasına rağmen, kültür yönünden ozanlarımı
za sahip çıkacağına inanıyorum. Bu arada sizlere, 
kendi memleketimden Reyihanî'nin yazmış olduğu 
bir dörtlüğü okuyacağım müsaade ederseniz: 

«Sinem pare pare, kollarım bağlı, 
Sevdiceğkn ne haldeyim gör beni, 
Lütfün ile (merhamet et halime, 
Suçluysam bu yerlerden sür beni.» 
Hepinizi saygıyla selamlarım^ (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant-
oğlu. 

4. — Başbakan Turgut Özal'ın, İran Başbakanı 
Hüseyin Müsavin'ih Türkiye seyahati ile ilgili gün
dem dışı açıklaması ve M DP Grubu adına Bitlis Mil
letvekili Kâmran İnan, HP Grubu adına M. Turan 
Bayezit, ANAP Grubu adına da Berati Erdoğan'ın 
aynı konuda konuşmaları, 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Iran Başba
kanı Sayın Hüseyin Müsa'vi'nin Türkiye seyahati ile 
ilgili ıdlarak Sayın Başbakan gündem dışı söz iste
mişlerdir. Kendilerini kürsüye davet ediyorum. 

Buyurunuz Sayın Başbakan. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZAL (İstanbul) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; sizlere, dost ve 
kardeş İran'ın Başbakanı Sayın Hüseyin Müsavi'nin 
20 Ocak 1985'te ülkemize yaptığı resmî ziyaret ve 
bu ziyaretin verimli sonuçları hakkında bilgi vermek 
istiyorum'. 

Bilindiği gibi, Iran islam Cumhuriyeti ile karşı
lıklı sevgi ve saygıya dayanan dostane ilişkilerimiz, 
memnuniyet verici bir şekilde gelişmektedir. Bölge
de önemli rolleri bulunan ve kalkınma yolunda ça
ba sarf eden Türkiye ve Iran arasında mevcut tarihî 
bağlar ve milletlerimizin manevî değerler ve küMir 
yönünden birbirine karşı duyduğu yakınlık bu iliş
kilerin gelişmesi için esasen müsait bir zemin oluştur
maktadır. 

1982 yılında Başbakan Yardımcısı görevinde iken, 
Tahran'ı ziyaretimde dost İran liderleriyle yaptığım 
görüşmeler sonucunda, aramızda özellikle ekonomik 
alanda daha sıkı bir işbirliğini gerçekleştirmek için 
varmış olduğumuz mutabakat çok faydalı bir baş
langıç olmuş ve müteakip yıllarda sağlanan hızlı ge
lişmenin temelini teşkil etmiştir. 

Başbakan olarak da yurt dışına ilk resmî ziya
retimi geçen yıil Nisan ayında iran'a yapmıştım. Bu 
ziyaretimde Sayın Müsavi ve diğer (Iran liderleriyle 
görüşmelerimde, Türkiye ile Iran arasındaki ilişki
lerin kaydedilen gelişmelerin ötesine götürülerek, ül
kelerimizin ihtiyacını karşılayacak altyapı tesislerini 
de kapsayacak somut işbirliği alanlarına yöneltilmesi 
üzerinde durmuştum. Bu teklifim Iran tarafınca olum
lu bir şekilde karşılanmış ve işbirliğini daha genişlet
me hususunda genel bir mutabakata varılmıştı. 

Burada memnuniyetle kaydetmek isterim ki, Tür
kiye'nin bütün komşularıyla yürütmek ve geliştirmek 
için sarf ettiği çabalar çerçevesinde, dost İran'la iş

birliğini güçlendirmek yolundaki bu yaklaşım, Iran 
Hükümeti tarafından aynı arzu ve iyi niyetle muka
bele görmüş ve İran Milletinin kendi iradesiyle seç
tiği yeni rejimle ilişkilerimiz baştan beri karşılıklı 
saygı ve içişlerine karışmama ilkeleri dahilinde her 
geçen yıl kayda değer bir gelişme göstermiştir. 

Bunda yeni rejimin Türkiye ile ilişkilere atfettiği 
önemin büyük rolü olduğunu bilhassa belirtmek is
terim. Nitekim, ticarî ilişkilerimiz 1970'li yıllarda 
1979'a gelinceye kadar çok cüzi rakamlarda kalmış 
ve gene bilindiği gibi, iran'daki büyük değişiklikten 
sonra ticarî, 'ekonomik ilişkilerimizde çok süratli 
bir gelişme ile, yirmi - otuz milyon dolar olan ti
caret hacmimiz, 1983 yılında 2 milyar dolara yük
selmiş, geçtiğimiz sene de biraz bunun altına inmiş
tir, 

Hükümet seviyesinde muhtelif bakan arkadaşla
rımın Tahran'ı ve iranlı muhataplarının Türkiye'yi 
ziyaretleri yanında, işadamlarımızın temasları önem
li ölçüde artmış ve ilki ülke insanları birbirini ya
kından tanımak suretiyle verimli işlere yönelmeye 
başlamışlardır. 

Türkiye ve iran'ın birbirini tamamlar nitelikteki 
kaynakları ve ülkemizin dost iran'ın kalkınma çaba
larına yardımcı olabilecek teknik ve sınaî tecrübe
si bu işbirliğini daha da ileriye götürmeye müsait 
bulunmaktadır, 

Şimdi bizden beklenen, bu imkânları tümüyle or
tak bir anlayış içinde harekete geçirmek ve çalışma
larımızı hızlandırmak olmalıdır,, 

Iran Başbakanı Sayın Müsavi ile bütün bu ko
nuları samimî ve dostane bir şekilde görüşmüş bu
lunuyoruz. ikili ilişkilerimizin olumlu bir şekilde ge
lişmesinden duyduğumuz memnuniyeti belirttik. Tür
kiye ve Iran uzun sınırlara sahip iki komşu olarak 
bu komşuluğun tabiî olarak ortaya çıkarabileceği 
bazı scorunları daima açıkkalpilikle ele almakta ve 
yardımlaşma suretiyle çözümlemeyi başarmaktadır* 
Zira her şeyden önce aramızda güçlü bir itimat ve 
karşılıklı bir anlayış mevcuttur. 

Bu görüşmelerimizde Iran Başbakanına, Güney
doğu bölgemizde vukubulan olaylar ile bunun ar
kasında yatan emeller ve olayları yaratanları des
tekleyenler hakkında bir kere daha bilgi verdim. Baş
bakan Müsavi'ye özellikle belirttiğim husus şudur: 
Bölgede devamından üzüntü ve endişe duyduğumuz 
Iran - Irak savaşı dolayısıyla dost ve komşu ülke
lerde istikrarsızlık yai'atmalk isteyenler mevcuttur. 
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Bu sadece Türkiye'ye değil; îran ve Irak'ın güvenli
ğine ve toprak bütünlüğüne de yönelen bir tehlike
dir. Dolayısıyla komşularımızın kendilerine mahsus 
düşünce tarzları ve tutumları çerçevesinde bu faali
yetleri arızî telakki etmeleri ve çekişmelerin normal 
'bir sonucu gibi mulbalh görmeleri salim bir yol de
ğildir. Komşuların aynı anlayışla bu konuda birbir
lerine yardımcı olmaları ve sorunu ortalklaşa çözüm
lemeye çalışmaları .gerekir. 

Türkiye'ye gelince; terörizm afetinden çok çek
miş /e iç istikrarını başarıyla sağlamış bir ülke ola
rak bizim bütün istediğimiz, hu derde bir daha du
çar olmamaktır. Omun için 'biz kendi topraklarıımız-
da her türlü tedbiri alıyoruz ve 'komşularımızın da 
bizim gibi davranmasını istiyoruz. Türkiye'nin sade
ce kendi güvenlik gereklerine dayanan bu tutumu 
başka türlü tefsirlere mahal vermeyecek kadar açık 
ve ortadadır., 

Benim bu görüşmelerden çıkardığım sonuç, iran
lı dostlarımızın bu konuda bizim girişimlerimiz sı
rasında, savaş dolaylısıyla ve ortaya çılkan kuşkula
rının bir süre sonra izale olduğu ve ülkemizin gü
venlik için almak istediği tedbirleri daha iyi değer
lendirerek görüşlerimize hak vermeye (başladıkları
dır. Nitekim bu anlayış, görüşmelerde teyit edilmek 
suretiyle iki ülkenin topraklarında, diğeri aleyhinde
ki faaliyetlere kesinlikle müsaade ötmeyeceği hu
susunda (karşılıklı olarak teminat verilmiştir. 

Ayrıca geçen yıl Ermeni teröristlerin Tâhran'da 
giriştiği saldırılar konusunu ele aldık, Başbakan Mü
savi, İran'ın, terörün her şekline karşı olduğunu be
yanla ülkelerinde Ermeni terörüne fırsat vermeye
ceklerini ve her türlü tedbiri alacaklarını da vurgu
ladı. 

Başbakan Müsavi ile bölgesel sorunlar üzerinde 
yaptığımız görüşmelerde, tabiatıyla İran - Irak sa
vaşındaki son gelişmeler üzerinde de durduk. Türki
ye'nin bölgeyi zaafa duçar kılan ve iki dostumuzun 
maddî ve manevî kaynaklarının telef olmasına yol 
açan bu savaşın devamından duyduğu kaygıları et
raflı bir şekilde izah ettim. 

Ülkelerimizin, diğer gelişmiş ülkelerin seviyesine 
erişmesi için bütün imlkânlarını ve gayretlerini kal
kınma uğruna harcamaları gerekirken, bu kardeş 
kavgasının tüm İslam dünyasını güçsüz ve geleceği
ni dalha iyi bir şekilde hazırlamak imkânından yok
sun bıraktığını anlattım ve her iki tarafa da dost 
bir devlet olarak, savaşın adil bir şekilde sona er

dirilmesi için yardım etmeye hazır olduğumuzu da 
tekrarladım. 

Başbakan Müsavi ile bu (konuda yaptığım sami
mî ve ayrıntılı konuşmalardan maalesef henüz or
tamın bir uzlaşma için uygun olmadığı sonucuna 
varıyorum. 

Biz, yıllardır dikkat ve ihtiyatla takip ettiğimiz 
politika sayesinde her ilki taraf nezdinde itimat ve 
itibarımızı koruyan nadir ülkelerden biriyiz. Bu 
durumumuz ve bölgeye sulh getirmek yolundaki sa
mimî arzumuz, bizi devamlı çabalarda bulunmaya 
sevk ediyor. Her iki tarafla açikkalplMikle görüşme 
ve konuşma imikânımızı hiçbir zaman istismar etmeyi 
veya bundan kendimize pay çıkarmayı da düşünme
dik. Fakat Ibu konuyu her seferinde taraflarla ayrın
tılı bir şekilde ele almamız bizi daha fazla gerçekçi 
olmaya sevk etmekte ve asıl avantajımız da bu <öl-
maJktadır, Böyle uzadıkça girift hale gelen büyük bir 
meseleyi hemen çözüme ulaştırmak kolay değildir. 
Dolayısıyla bu savaştan en fazla etkilenen ülkelerden 
biri olarak, her şeyden önce sabırla çabalarımızı sür
dürmeyi ve taraflara inikasları geniş olabilecek dav
ranışlara girmemelerini tavsiye etmeyi kendimiz için 
görev addetmekteyiz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; İran Başba
kanı Sayın Musavi'nin ziyareti sırasında, ikili ekono
mik ilişkilerimiz hakkında çok etraflı ve yararlı gö
rüşmeler yapmak imkânını da buldum. Sayın Mu
savi'nin ziyaretimden önce îran Ağır Sanayi Balkanı 
Behzaıt Nebavi başkanlığında İran Dışişleri, Ticaret, 
Sanayi, Enerji, Madenler, Ulaştırma, Tarım bakan
lıklarının üst düzeylerinden oluşan 90 kişilik bir he
yet de gelmişti. İran heyeti, Türkiye îran Karma 
Ekonomik Komisyonu çerçevesinde Devlet Bakanı Mus
tafa Tınaz Titizi'n eş başkanlığındaki Türk heyetiyle 
görüşmelerde bulundu, ayrıca diğer bakanlıklarımı
zın yetkilileri ve işadamlanmızla da temaslar yaptı. 
Ekonomik konular hakkında yaptığımız görüşmelerin 
sonuçlarını anahatları itibariyle şöylece sunmak is
tiyorum: 

İlik önce ticarî münasebetlerimiz; bildiğiniz gibi 
geçen yıl Nisan ayında İran'a yapmış olduğum ziya
ret sırasında, Türkiye ile İran arasındaki ticaret hac
minin yaklaşık 2,4 milyar dolara çıkarılması husu
sunda mutabakata varmıştık. Mayıs ayından bu yana 
geçen süre içinde, İran'dan petrol çekimlerimiz mun
tazam bir şekilde devam ederlken, ihracatımız hede
fin gerisinde kalma temayülü göstermiştir. İhracatı
mızda önemli bir yekûn tutan demir çelik ürünleri-
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nin fiyatları hususunda geç mutabakata varılmış ol
ması, gerekli akretidiflerin zamanında açılmaması 
ve bazı taşıma zorlukları bu gerilemenin başlıca 
amilleri olmuştur. Bu defa yaptığımız görüşmelerde 
1985 yılı Nisan ayına kadar igeçecek süre içinde, ge
çen yiildan bakiye yaklaşık 400 milyon dolar tutarın
daki ihracat bağlantılarımızın yerine getirilmesini is
tedik. Sözleşmesi imzalanmış bu mallar için, îran 
Hükümeti gerekli akreditifleri en kısa zamanda aça
cağını vaat etmiştir. Bu yılki ticaretimiz İçin yapı
lan görüşmelerde ise, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir 
ihracat potansiyeli olduğunu müşahede ettik. 1985 yı
lı içinde İran'a takriben 550 milyon dolar civarın
da sanayi aletleri, makineler, traktörler, ziraî aletler 
ve otomobil yedek parçaları ihraç edilecektir. 

Gene, ihracatımızda önemli bir yer tutan demir -
çelik ürünleri konusunda ise, bu yıl 850 bin ton yu
varlak demir, 150 bin ton diğer demir - çelik ma
mulleri, 40 bin ton levha 200 bin ton galvanizli bo
ru, 50 bin ton galvanizli levha gibi toplam değeri 
yaklaşık 400 milyon dolar olan bir ihracat bağlan
tısı da sağlanmıştır. 

Ayrıca, 1985 yılında Jran'a 200 bin ton buğday, 
200 bin ton civarında arpa, 840 bin ton çimento, 300 
bin ton -şeker ve 28 bin ton et ihracı öngörülmekte
dir. Bunlara ilaveten yaklaşık 170 milyon tutarında 
tekstil ürünleri, 100 milyon dolar tutarında plas
tik ve kimyevî maddeler, ihracatımızda önemli di
ğer kalemleri teşkil edecektir. Bu maddelerin önemli 
bir kısmında kesin bağlantılar yapılmış, diğerlerinde 
ise, mukavelelerin en kısa zamanda sonuçlandırıl
ması kararlaştırılmıştır. 

İran'dan ithalatımızda en önemli kalemi teşkil 
eden hampetrolde 1985 yılı içinde öngördüğümüz 
miktar 6 milyon ton civarındadır. Ayrıca iki ülke 
arasında sınır ticaretinin geliştirilmesi de kararlaştı
rılmıştır. 

tran Başbakanı ile yapmış olduğum görüşmeler
de ele aldığımız en önemli konulardan birisini de 
hampetrol ve cioğal gaz boru hatları projeleri teşkil 
etmiştir. İran nampetrolünü Akdeniz veya Karade-
nizde bir limana taşımak amacıyla bir petrol boru 
hattı inşasını öngörüyoruz. Boru hattı sistemiyle ta
şınacak petrol, Türkiye'nin kısmen dahilî ihtiyacını 
karşılayacağı gibi, üçüncü ülkelere de büyük çapta 
ihraç edilecektir. Bu aşamada hampetrol boru hat
tından günde 1 ila 1,5 milyon varil petrol taşınması 
öngörülmektedir. 
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Diğer taraftan, esas amacı İran doğal gazını Tür
kiye üzerinden Avrupa'ya taşımak olan bir doğal 
gaz boru hattının da, iki ülke arasında inşası düşü
nülmektedir. Bu boru hattından da Avrupa'nın müs
takil doğal gaz ihtiyacına bağlı olarak yılda 40 ila 
50 milyar metreküp gaz nakli öngörülmektedir. 

Bu projelerin yürütülmesinden sorumlu olmak 
üzere iki ülke hükümetleri tarafından tespit ve ta
yin edilecek birer yetkilinin başkanlığında ortak bir 
özel komitenin kurulması kararlaştırılmıştır. Ortak 
komitenin ilk förevi, her iki proje için de birer mü
şavir seçerek fizibilite etütlerini en kısa zamanda 
yaptırmak olacaktır. Bu etütlerin Türkiye ve İran 
tararından olumlu bulunması halinde projelerin in
şaat safhasına geçilecektir 

Sözünü ettiğimiz bu projeler ile ilgili çalışmalar 
çok eski bir tarihe kadar uzanır; ancak, bugüne ka
dar bu hususta somut bir adım atılmamıştır. Bu ne
denle Sayın Musavi'nin ziyareti sırasında varmış ol
duğumuz ve dün sabah birlikte imzaladığımız bu 
mutabakat, iki ülke ilişkilerinde ileri ve yeni bir adım 
teşkil etmektedir. 

Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkilerin 
bugün ulaşmış olduğu boyut karşısında, iki ülkeyi 
birbirine bağlayan altyapı tesisleri yetersiz kalmak
tadır. Bu konuda gerek k arayollarımızın gerek de-
miryollarımızın kapasitelerinin artırılması, gerekse 
Türkiye'de İranlıların kullandığı Karadeniz'deki li
manların kapasitelerinin geliştirilmesi konusunda hü
kümetimiz kararlıdır. 

Bunun yanında, haberleşme sahasında, iki ülke 
arasında telefon, teleks, telgraf hizmetlerinin kolay
laştırılmasını, Türkiye ile İran'ın, bir uydu marife
tiyle daha iyi bir haberleşme sistemine kavuşması 
da gene bu protokol çerçevesinde öngörülmüştür. 

Tahran ile Ankara ve İstanbul arasındaki uçak 
sefer sayısı artırılmış, her iki tarafın da kapasiteleri 
yükseltilmiştir. 

Görüşmelerimizin diğer bir veçhesini de iki ül
ke arasındaki sınaî işbirliği konuları teşkil etmiştir. 
Bu çerçevede alüminyum elektronik aletler ve mal
zeme, sıhhî tesisat, tıbbî araç ve gsreçler, çimento 
ve sigara üretimi için İran'daki mevcut fabrika ve 
tesislerin ihtiyacı olan hammadde ve yedek parçala
rın Türkiye'deı gönderilmesi ve bu konularda Türk 
uzmanların İran'da görev yapması kabul edilmiştir. 

Müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik, alanında, 
baraj, sulama tesisleri ve hidroelektrik santrallarının 
yapımında İranda Türk kuruluş ve firmalarının gö
rev almaları da öngörülmüştür. 
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Bu izahatımdan da' görüleceği üzere; Ankara'da 
yaptığımız görüşmeler Türkiye - îran ekonomik ve 
ticarî ilişkilerinin daha da. geliştirilmesi bakımından 
önemli imkânlar ortaya koymuş ve geçen yıl hisset
tiğimiz bazı tıkanıklıkların giderilmesi sağlanmıştır. 

Yüce Meclisin malumu olduğu üzere, İran ile ol
duğu gibi Irak ile de aramızdaki işbirliğinde geniş 
bir atılım mevcuttur. Irak'a 1 milyar dolara yakla
şan ihracatımızın ötesinde, bu ülke ile mevcut pet
rol hattımızın kapasitesini 35 milyon tondan 50 mil
yon tona yükseltmiş bulunuyoruz. İkinci bir boru 
hattının yapılması konusunda da mutabakat sağlan
mış olup, bu çalışmalar da 0 ülke ile son safhaya 
getirilmiştir. 

Gördüğünüz gibi sayın milletvekilleri, Türkiye 
birbirleriyle maalesef savaş halinde olan bu iki kar
deş ve komşu ülke ile Türk dış politikasının teme
lini teşkil eden «Yurtta sulh cihanda sulh» ilkesi 
çerçevesinde fevkalade ilişkiler idame ettirilmesine ve 
insancıl, olumlu bir tarafsızlık politikası sürdürülme
sine büyük itina göstermektedir. Şüphe yok ki, Tür
kiye'nin bu tutumu bütün dünya tarafından yakinen 
takip edilmekte ve değerlendirilmektedir. Bu barışçı 
ve yapıcı tutumu sayesinde ülkemizin gerek bölge
sinde gerek dünya sathında itibarı daha da artacak
tır. 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başbakan. 
Sayın Başbakanın bu açıklamaları üzerine konuş

mak üzere söz isteyen gruplara söz vereceğim. 

Milliyetçi Demokrasi Partisi Grubu adına konuş
mak üzere Sayın Kâmran inan; buyurun efendim. 
(MDP sıralarından alkışlar) 

Sayın İnan, süreniz 10 dakikadır; sürenize riayet 
etmenizi rica edeceğim efendim. 

MDP GRUBU ADINA KÂMRAN İNAN (Bit
lis) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; komşu
muz Iran Sayın Başbakanının memleketimizi ziyare
tinden hemen sonra, Sayın Başbakanımızın Türkiye 
Büyük Millet Meclisine gelerek bilgi vermelerini 
memnuniyetle karşılıyorum. Bu yeni ve devamlı ol
masını temenni ettiğimiz tatbikat, demokrasimiz ba
kımından sağlıklı bir işarettir. Parlamenter bir sistem
de, parlamentonun üstünlüğünü kabul etmek ve bu
nu tescil etmek parlamento kadar, hükümetin de va
zifesidir ve hükümet bugün bunun yüksek seviyede 

örneğini vermekle takdire şayan bir jestte bulunmuş
tur. (MDP ve HP sıralarından Bravo» sesleri, alkış
lar) 

Değerli milletvekilleri, yine hiç şüphe yok ki, kom
şumuz Iran Sayın Başbakanının memleketimizi ziya
ret etmesi bütün Türk Milletini ve parlamentosunu 
memnun etmiştir. Yapılan görüşmelerde; bizim, özel
likle üzerinde durmak istediğimiz husus; basında ilan 
edilen ve Sayın Başbakanın da işaret ettikleri iki boru 
hattıdır. Bu gerçekten memnuniyetle kaydedilmesi ve 
altı çizilmesi gereken bir başarıdır ve bununla da şu
nu açıkça ifade etmek istiyoruz ki, muhalefet anlayı
şımız sadece hatalar değil, başarıları ve memleket men-
faatına yapılmış olan şeyleri de memnuniyetle kaydet
mek ve desteklemektir. Her ikisi de çok önemli pro
jedir; tabiî gaz boru hattı da petrol boru hattı da. 

Tabiî gaz boru hattıyla ilgili olarak Türk Milleti
nin hafızalarında acı bir hatıra vardır; bu vesileyle 
hatırlatmak isterim : Daha önceki rejim döneminde 
zamanın tran lideri, iskenderun'a çekilecek tabiî gaz 
boru hattıyla yılda asgarî 40 milyar metreküp tabiî 
gazın getirilerek, sıvılaştırılıp oradan dış dünyaya 
sevk edileceği, bunun 8 ila 10 milyar dolarlık bir 
proje olduğunu ifade etmiş, defalarca vaatte bulun
muş ve hatta bir defasında vaatlerini daha cazip hale 
getirmek için, bizzat Şah'ın kullandıkları bir ifade; 
«iskenderun'da bir meskenim olmasını ve oranın hem
şehrisi olmayı isterdim» demişlerdi. Sonunda ne oldu? 
Sonunda 40 milyar metreküplük boru hattı Sovyetler 
Birliğine sevk edildi; Sovyetler Birliği oradan aldığı 
gazın mukabilini kendi gazlarından Avrupa'ya ver
mek suretiyle bir durum meydana geldi. 

Bunun gerçekleşmesi gerçekten çok büyük bir ha
dise olacaktır. Hem Türkiye ekonomisi bakımından, 
hem de değerli milletvekilleri Türkiye'nin önemle üze
rinde durması gereken bir hadise; coğrafî, stratejik 
önemini ekonomik anlamdaki katsayılarla büyütme-
sidir. Biz modern teknoloji karşısında devamlı olarak 
coğrafî konum, coğrafî stratejik mevkii ki, detant dö
nemlerinde bunun kodunun çok aşağıya düştüğünü de 
geçmiş dönemlerde yaşadık. Binaenaleyh, stratejik 
katsayı... Bunun birinci elemanı Irak petrol boru hattı 
olmuştur, ikinci ve çok önemli elemanı, gerçekleşirse 
tabiî gaz boru hattı olarcaktır ve onun tamamlayıcı
sı mahiyetindeki petrol boru hattı olacaktır. 

Yine bu çerçevede hükümetin ve yüksek parla
mentonun takdirlerine ve dikkatlerine sunmak istedi
ğimiz bir husus var; bu iran'la da ilgilidir : Türkiye 
3 kıta arasında vazgeçilmez bir köprü olmayı değer-



T. B. M, M. B : 57 23 t 1 . 1985 0 : 1 

lendirmek durumundadır ve bu da Anadolu yarım
adasının altyapısının bu 3 kıtanın gereklerini karşıla
yacak çapa ulaştırılması, yani limanların kapasitesi
nin artırılması, demiryollarının modernleştirilip kapa
sitesinin artırılması, hava meydanlarının kapasitesinin 
artırılması ve karayollarının çok modern, çok geniş 
ve kapasitesinin yüksek seviyeye getirilmesidir. 

Burada, seneler önce Dünya Bankası ile başlatıl
mış; fakat plan safhasında kalan bir fikri ele almak 
zamanıdır. O da, Anadolu yarımadasının genel alt
yapısının bir mastır planı ve bunun gerçekleşmesi yo
lunda milletlerarası bir konsorsiyom makine imal 
eden sanayileşmiş Batı memleketleri bunu ihraç ede
cektir; kalkınma durumunda olan, petrolünü ve di
ğer hammaddelerini satan diğer kıta memleketleri de 
bunu karşılıklı olarak değiştirecektir. Bu, Türkiye 
üzerinden yapılacağı cihetle, bu altyapıların bir bey
nelmilel proje çerçevesinde gerçekleştirilmesi yolları 
bence aranmalıdır ve böyle bir proje gerçekleştiği tak
dirde, Güney Anadolu Projesi millî ekonomi bakımın
dan ne anlam ifade ediyorsa, böyle bir proje 3 kıta 
ekonomileri bakımından ve Türkiye'nin ekonomik 
katsayısı bakımından da çok büyük bir anlam ifade 
eder. 

Biliyorsunuz İran'ın transit taşımacılığı bakımın
dan, Hint Okyanusu hariç olmak üzere, dünyaya baş
ka hiçbir çıkış kapısı yoktur. Türkiye vazgeçilmez 
bir kapı olmaktadır. Bu da her zaman takdir edilmiş 
ve mukabili verilmiş değildir. Geçmiş dönemlerde 
TIR taşımacılığı yolunda varılan anlaşmalarda çekti
ğimiz sıkıntılar hatırlardadır ve bugün de Türkiye 
karayollarının en büyük yükü TIR taşımacılığının 
doğurduğu tahribat ve bunun bizim millî ekonomi
mize getirdiği yüktür. Bunun mukabilinde sağlananlar 
ise, Batı Avrupa'da bu yolda tatbik edilen sistemin 
de çok gerisinde kalmaktadır. Bunu da belirtmek ge
rekir. Binaenaleyh, meseleyi bu açılardan ele aldığı
mız takdirde önümüzde geniş perspektifler vardır. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer nokta daha var. 
Geçmiş dönemde cılız bir şekilde tatbik edilen Pakis
tan, tran, Türkiye «RCD» dediğimiz Bölgesel Eko
nomik işbirliği. Eğer jbugün bu 3 memleketin (Ki, 
Pakistan buna daima hazırdır, îran da istikrar buldu
ğu ve bunun politikasını samimi şekilde kabul ettiği 
takdirde) potansiyelinin bir araya getirilmesi, ekono
mik, siyasî ve askerî bakımdan bölgede ve dolayısıyla 
dünyada güç olabilecek bir imkândır. 190 milyonun 
üstünde bir insan varlığı, tran, Pakistan ve Türkiye' 

nin son derece büyük tabiî kaynaklan ve Türkiye'nin 
yükselmekte bulunan sanayisinin işbirliği ile her 3 
memleketin elele vermesi halinde, her 3'ü birbirinin 
katsayısı olması itibariyle son derece önemli bir yer 
işgal ederler ve bu yer içinde Türkiye, Batı dünyasın
da köprü olmak vazifesini çok daha büyük müessiri-
yetle yerine getirebilir kanaatindeyiz. Bu kanaatin 
hükümetçe de paylaşılmakta bulunduğuna eminim ve 
sanıyorum ki, bu yolda da temaslar var. 

Değerli milletvekilleri, yine Sayın Başbakanın ifade 
buyurdukları, bölgedeki terörist hareketler ve Türkiye' 
ye karşı bazı hareketlerin kaynakları meselesi... Bun
lara da temas edilmiş olmasından memnuniyet duy
duk. Memleketimiz üzerinde oynanmak istenen oyun
lar, bunların kaynakları ve sıkıntılarımız bilinmekte
dir. Daha son zamanlara kadar Tahran'daki terörist 
tecavüzlerin faillerine ne muamele yapıldığı hakkın
da zannediyorum elimizde açık bir bilgi bulunma
maktadır ve yine bildiğimiz bir vakıa; Güneydoğu 
Anadolu'da cereyan eden olaylarda bir kanadın doğ
rudan doğruya tran topraklarından Türkiye'ye geçe
rek hadiselere sebebiyet verdiği. 

Karşılıklı olarak birbirine zarar vermeme prensi
bi, ki başından beri Türkiye'den tran'a zarar verecek 
herhangi bir hareket doğmamıştır ve Türkiye İran'da
ki, komşu memleketteki iç gelişmeleri tam bir taraf
sızlık içinde değerlendirmiş ve takip etmiştir. 

Yalnız burada bir nokta hassasiyet kazanmakta
dır. O da, ihtilal rejimleri genellikle ihtilal felsefeleri
ni ve onun temelini hudutların ötesine taşırmak te
mayülünü gösterir. Bu temayül yaşanmıştır; bizim is
tikametimizde fazla görülür şekilde değil, başka isti
kametlerde, hatta savaş şekline dönüşebilecek şekil
de bu temayül ilerlemektedir. Bize de tümüyle ya
bancı kaldığı ve tümüyle bizim bu gibi taşmaların 
dışında tutulduğumuz söylenemez. Bu konunun has
sas yönleri var. Hükümet takip ediyordur, eminim. 
Buna bu safhada girmeyi diplomatik bakımdan da 
doğru bulmam; ama bütün temennim, Türkiye'nin bu 
konuda gösterdiği hassasiyetin aynı şekilde diğer ta
rafça da gösterilmesi ve kendi ihtilal felsefelerini 
kendi hudutlarının dışına taşına hareketlerden dik
katle imtina etmeleri ve buna gereken itinanın göste
rilmesi meselesidir. 

Değerli milletvekilleri, bizim tabiatıyla Cumhuri
yetimizden ve Anayasamızdan gelen prensiplerimiz 
vardır. O da, laiklik prensibidir. Onun icaplarına hü
kümetler olarak, parlamento olarak hassasiyetle uy-
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mak; ama onun icaplarım da çok akıllı bir şekilde 
tefsir etmek, ne ifrat, ne tefrit şekline bunu götür
mek... Bu dengeleri muhafaza etmek kaydıyla, hiç 
şüphe yok ki, bu ilişkilerin geliştirilmesi hepimizin en 
iyi temennisidir. 

Yine Sayın Başbakan işaret buyurdular; 2 komşu 
memleket arasındaki savaş ve bunun doğurduğu acı 
durum, elim durum ve endişeler... 

Değerli milletvekilleri, savaşların kendi bölgesi ve 
hudut memleketler için tehlikeli yönleri vardır. Ora
da da yine savaşların kontrol dışı taşabilmesi veya sa
vaşların zayıflattığı merkez hükümetlerinin kontro
lünden çıkan yıkıcı bazı unsurların bölgede tahribat 
yapmaya başlamaları ki, bu görülmüştür. Maalesef 
bilhassa güney komşumuz Irak'ta merkezî otoritenin 
bütün gücünü savaşa hasretmesi neticesi, kuzeyde 
devlet kontrolünden çıkan bölgelerde, «No man'sland» 
dedikleri bölgelerde, yalnız yerli değil, birçok yerler
den gelen, toplanan yıkıcı kuvvetler bölgedeki ihti
lafı yaymak ve taraflarının sayısını çoğaltmak amacı 
ile Türkiye'ye yönelik tahrik edici ve hatta doğrudan 
doğruya tecavüzkâr davranışlarda bulunmaktadırlar 
ve aynı durum bir ölçüde İran'ın bazı kısımlarında 
da, coğrafî bölgelerinde de mevcuttur. Bunun da üze
rinde hassasiyetle durullma'kta olduğundan eminim. 

Bizim bütün temennimiz, Türk millî dış politika
sının temel tercihlerinden fedakârlıkta bulunmamak 
kaydıyla bunun manevra sahasını genişletmek, ekono
mik kaynakları ve işbirliğini genişletmek ve Türkiye' 
nin ekonomik katsayısının stratejik katsayısı ile güç
lenmesi suretiyle devletimizin bölgede ve dünyada 
kendisinin hakkı olan önemli rolü ve mevkii kazan
ması ve bu rolü oynayabilmesidir. Bu istikametteki 
hükümetin her türlü hareketini bütün samimiyetimiz
le desteklemeye hazırız ve yine belirttiğim gibi, bu 
son ziyaretin bilhassa bu iki noktası; boru hatlarının 
gerçekleşmesi, hiç şüphe yok ki, bütün parlamento ve 
Türk Milletini memnun edecektir ve Sayın Başbaka
nın Türkiye Cumhuriyeti adına imzaladıkları bu pro
jelerin gerçekleşmesi en büyük temennimizdir. Tür
kiye bu yolda kendisine düşeni yapacaktır. Benim me
sajım daha ziyade diğer taraflaradır ve yine benim 
mesajım, bu konuda hayal kırıklıkları geçirmiş olma
nın şüpheciliğini yaşayan Türk Milletine bu sefer yeni 
bir hayal kırıklığı yaşatılmaması ve gereken temina
tın verilmesidir. 

İnanıyorum ve inanmak istiyoruz ki, komşumuz 
İran bu hassasiyetimizi göz önünde bulunduracak ve 
yine bu hassasiyetimizle beraber, demin işaret etti

ğim, Türkiye'nin cumhuriyet prensiplerine karşı olan 
saygıyı devam ettirecek, demin işaret ettiğim, kendi iç 
ihtilalinin felsefesini kendisine ait olmayan hudutla
rın dışına taşırmaktan imtina edecek ve yine demin 
işaret ettiğim gibi, kendi kaynaklarını Pakistan ve Tür
kiye kaynakları ile birleştirmek suretiyle her 3 mem
leketin milletlerinin menfaatına daha yüksek imkân
lar arz edebilecek bir politikayı benimseyecektir. 

Bu temenniler ve Sayın Başbakanın başlattığı bu 
hayırlı tatbikatın devamı dileği ile saygılarımı suna
rım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın İnan . 
Halkçı Parti Grubu adına konuşmak üzere Sayın 

Turan Bayezit... 
Süreniz 10 dakikadır Sayın Bayezit. 
HP GRUBU ADINA M. TURAN BAYEZİT 

'(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; hükümetin Önemli konularda Türkiye Büyük Mil
let Meclisline bilgi vermek itiyadını başlatmasından, 
Halkçı Parti olarak duyduğumuz memnuniyeti arz 
etmek işitiyorum. 

Ancak, bu kabil bilgi sunuşları, hepinizin takdir 
edeceğiniz gibi, olaylarını vukuunu müteakip; hatta 
herkesin, Hakkâri'deki vatandaşımızın gazetelerden, 
radyodan öğrendiklerimi 'tekrarlamak şeklinde olma
malıdır. Her ine kadar bugün Sayın Başbakan, biraz 
daha geniş bilgi sunmuşlarsa da, dün verilen izahat 
bizde böyle bir istifhamın uyanmasına neden olmuş
tur. Biz, Hükümetin Meclisle ayniyetine gölge dü
şürmeden, Meclisle ayniyetini koparmadan ve bizim 
vicdanlarımızda, kamuoyunda Meclisin veya muha
lefetin ağzına yalancı emzik verildiği izlenimini ya
ratmadan, olaylardan önce, olayların vukuu sırasın
da Türkiye Büyük Millet Meclisiyle perçinleşmesini 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisini arkasına almasını 
işitiyoruz. Bu ıtür yaklaşımı özlüyoruz. Temennimiz, 
hükümetin bu yaklaşıma girmesidir. (HP sıralarından 
alkışlar) 

Komşu ve dost İran İslam Cumhuriyeti Sayın 
Başbakanının, Sayın Başbakanımız ve hükümetle yap
tığı müzakerelerin sonunu Sayın Başbakandan ve on
dan önce basından zaten öğrenmiştik. Varılan neti
ceyi, Türk Milletinin bir ferdi olarak, Türk Milletine 
hizmet eden bir siyasî teşekkül olarak bittabi şükran
la karşılıyoruz, arkadaşlarımızı bu netice itibariyle kut
luyoruz. Ancak, bazı noktalara yaklaşmadığımızı ve 
bazı noktaları tasvip etmediğimizi de belirtmeden ge
çemeyeceğiz. 
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Yapılan görüşmeler (Her ne kadar dört konuda 
temerküz etmişse de) iki anakonu üzerinde temerküz 
etmiş görünmektedir. Ekonomik konular; komşu ol
mamız nedeniyle ortaya çıkan ve anarşik olayların 
kaynağını teşkil eden politik konular; İran - Irak sa
vaşı ve Ermeni terörü. 

Ekonomik konular, Sayın Özal'ın ve Hükümetimin 
kuruluşundan bu yana en çok önem verdiği bir açı. 
Diğer konuları bazan bir mangal başı sohbeti politika
sıyla yürütmeyi normal da kabul etse Sayın Özal ve 
Hükümeti ve yine diğer konuları, olayların gerisinde 
kalarak, özellikle Kıbrıs konusunda, Yunanistan ile 
olan ilişkiler konusunda, Amerikan kamuoyundaki ve 
Amerikan Temsilciler Meclisindeki ve Millet Mecli
sindeki olaylar konusunda olduğu gibi, hemen hemen 
bütün dış politika konusunda olduğu gibi, olayları 
geriden de takip etse; ekonomik konularda, yapıları 
gereği, doğaları ve varoluş nedenleri gereği bir ha
reketlilik gösteriyorlar tabiî. Temennimiz, katedilen 
ekonomik mesafenin konjonktürel ve kısa vadeye mün
hasır olmaması, îran ve Türk milletleri arasında, bu 
iki milletin hükümet ve devletleri arasında, ikisinin 
de menfaatine olan, aklın gereği olan uzun vadeli 
ilişkileri gündeme getirmesidir. Şayet Sayın Özal bu
nu temin edebilmiş ise, bunun bugünkü altyapısını 
oluşturabiliri iş ise; değil 1 milyar dolara varan bir 
ihracat hacmi, bu yıl için hiç ihracat dahi yapılma
mış olsaydı, Türk ekonomisine en büyük hizmeti yap
mış olacaktır. Temennimiz bunu temin etmesidir. 

Niçin bunu temenni ediyoruz? Kendilerinin de bu
rada ikrar ettikleri, açıkladıkları gibi ve yine hepimi
zin bildiği gibi, üzerinde anlaşmaya varılan projeler
dir, 1965'ten bu yana zaten anılaşmaları yapılmış, 
fizibiliteleri ortaya konmuş ve kendileri gerçekleşme 
safhasına gelmiş projelerdir; ama bugüne kadar bu
mun icraata vaz'ı mümkün olamamıştır.. Bunun ne
denlerine inmek, bunun nedenlerini sathî görmemek ve 
bugünkü başarıyı da yine yüzeysel müşterek nokta
lara bağlamamak gerekir. Bundan sıyrıiaibildiğimiz 
takdirde, hükümet eğer müzakerelerinde ve vardığı 
neticede bundan sıyrılabildiği, altyapıyı tesis edebildi
ği takdirde, bu memleketin ekonomisine hizmet etmiş 
ve tarihte çok çok iyi puanla anılmaya değer bir 
noktaya varmış olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; politik yönde 
Sayın Başbakanın açıklamalarında iki nokta bizi kay
gıya düşürmüştür. En azından, siyasî nezaketin çok 
fazlasıyla yerine getirildiği intibaını bizde uyandırmış
tır. Sayın Başbakan demişlerdir ki, (Biraz önce Sayın 

I înan da temas ettiler) «Benim bu konuşmalardan çı-
I kardığım sonuç, kuşkularının izale edildiği, görüşle-
I rimize hak vermeye başladıklarıdır.» 
I ikinci pasajları: «tki taraf, topraklarında diğeri 
I aleyhine hareketlere müsaade edilmeyeceği konusunda 
I karşılıklı teminat vermişlerdir.» 
I Arkadaşlar, birinci konu: Sayın Başbakan böyle 
I bir intiba edinmiş. Bizim temennimiz, bu intibaın 
I sübjektif bir değer yargısının çok üstünde, kati bir 
I delille teyit ettirilmesi ve edilmesi ve Sayın Başba-
I kanın'da bunu buradan kati bir ifade ile bize sun

muş olmasıydı. Buradaki müphemiyet ve Sayın Baş-
I bakanın değer yargısına bağlanmış oluş keyfiyeti bizde 

tereddüt uyandırdı. 

Hele ikinci konu daha çok büyük 'bir tereddüt 
uyandırdı. (Biz bugüne kadar (özellikle Doğu bölge
sinde, Güneydoğu bölgesinde kaymakamlık ve vali-

I lik yapmış (bir arkadaşınız olarak söylüyorum) îran'a 
karşı bir hareketin Türkiye'de mevcut olduğunu bil-

I miyoruz ve kabul etmiyoruz arkadaşlar. Biz «Yurtta 
I sulh cihanda sulh» politikasını benimsemiş bir millet 
I olarak, topraklarımızdan hiçbir komşumuza karşı hai-

nane bir emeli me besletiriz, ne icraata sokarız, önce 
güçlüyüz, bunu yaparız; ama siz, siyasî bir nezaket 
gereği dahi oka, böyle bir karşılıklı ikili toplantıda si
zin toprağınızdan da böyle bir hareketin yapıldığını 

I ıteyit edecek şekilde karşılıklı teminata gıidersenıiz, ©n 
azından bu topluma karşı bir haksızlık yapmış olur
sunuz. Temennimiz, bu davranışın siyasî nezaket 
çerçevesi içinde kalmış olmasıdır. 

Sayın milletvekilleri, ikinci konu yine bunlar ka
dar önemli bir konudur. Yine iSayın İnan kısaca te
mas ettiler, ben biraz daha teşrih etmek istiyorum. 

I Bugün İran Hükümetini tenzih etmek isterim, 'resmî 
makamlarını tenzih etmek isterim; ama bugün îran 
toplumunun Türkiye üzerinde laikliği yıkmak, Tür
kiye'deki laik cumhuriyeti (teokratik bir devlete dön
dürmek çalışması vardır; bu inkâr edilmez arkadaş-
lar. :(HP sıralarından alkışlar) 

IBiz, her ne kadar anlaşmanın imza edildiği Türki
ye Cumhuriyetinin Başbakanlık makamında, büyük 
Atatürk'ün resmî altında, laik Türkiye Cumhuriye-

I tinde anlaşma imzalandıktan sonra tekbir getirilme
sini onlara karşı bir politik saygı olarak normal kar
şılıyorsak da, bu saygımız hiçbir zaman liran toplu
munun (Hükümeti dememeye itina ediyorum özel
likle) Türkiye üzerinde teokratik bir devlet kurdur -

r ma emellerine göz kapamamıza neden olmamalıdır. 
I (HP sıralarından alkışlar) 
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Biz Sayın Başbakandan, buradaki açmamalarında 
kamuoyunda mevcut odan kuşkunun, hatta kuşkunun 
çok ötesinde bu bilginin izale edilmesini de beklerdik. 
(ANAP sıralarından gürültü) O zaman Sayın Başba
kan, toplumun genel ıtemayüilünü bilmiyor demektir 
sayın milletvekilleri. 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Saat geçti Sayın 
Başkan. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) —• Beyefendi, 
sürem bittiyse ineyim; saatimizi gösteriyorsunuz. Mü
saade edin de konuşalım. 

ıB AŞIK AN —• Lütfen elendim, müdahale ötmeyin. 
M. TURAN BAYEZÎtT (Devamla) — Müsaade 

©din konuşalım. Gerçekleri söyleyince nliçiin kızıyor
sunuz arkadaşlar? 

BAŞKAN — ISayın Bayezit, siz de cevap verme
yin, devam edin lütfen efendim. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Gerçek bu
dur. Bilmiyorsanız başınızı kumdan çıkarın. Türki
ye'deki gerçek budur; biilrnıiyorsanız başınızı kumdan 
çıkarmaya mecbursunuz. 

BAŞKAN — Sayın Bayeziıt, lütfen efendim, de
vam ©din siz. 

(M. TURAN İBAYEZtT (Devamla) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; hiçbir kişiyi hedef almıyo
rum, genel konuşuyorum; Sayın Başbakanı da hedef 
alımıyorum. İran'la yapılan ekonomik anlaşmanın 
boyutlarını ve çizgilerini Sayın Başbakan rakamlarla 
dzah ettiler. Rakaımlıara girmeyeceğim. Çünıkü Sayın 
Başbakanın yömitemi her şeyi rakama dökmek; ama 
ben bazı noktalara değineceğim. 

Yanlış anlarnadıımsa, 400 milyon dolarlık, 1984' 
fen sarkan bir ihracatın; yapılmayan bir ihracatın ak
reditiflerinin açılması vaadi alınmış ve 500 küsur mil
yon dolarlık da 1985 yılı için yeni bir ihracat anlaşma
sı yapılmış. 

BAŞBAKAN TURGUT ÖZ AL istanbul) — 1,5 
milyar dolarlık. 

M. TURAN BAYEZtT (Devamla) — Bu önem
li değil, şundan dolayı önemli değiıl arkadaşlar; 
İran'la bizim aramızda.. (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

Dinleyin arkadaşlar, lütfen müsaade buyurun da 
sözün sonumda anlamanız gereken noktayı iyice an
layın. 

500 milyon doılar olmuş, 1,5 milyar dolar olmuş 
önemli değil diyorum. Neden? Biz İran'dan petrol 
almak mecburiyetinde olan bir komşuyuz. Bu itibar

la bizim İran'la olan dış ekonomik dengemiz aleyhi
mize dönebilir. Arz ettiğim gibi, bu yine hiç de üze
rinde durulacak bir nokta değildir. Esas olanı, başta 
söylediğimdir. Eğer hükümet bu ilişkilerde ekono
mik rabıtanın ve Türkiye'nin gittikçe artacak ihraca
tının uzun dönemli altyapısını gerçekleştirmlşse, bu 
topluma karşı en büyük görevini yapmıştır. Bunu 
vurgulamak isitiyoırum. Yoksa sizinle rakam müna
kaşasına hiçbir zaman girmem. (ANAP sıralarından 
«Girin, girin» sesleri) Girmem, girmem; çünkü siz 
yalnız ıralkam bilirsiniz, başka bir şey bilmezsiniz. 

Sayın milletvekilleri, Îran-Irak savaşının karşısın
da hükümetin takındığı tavır biıttabiî tarafımızdan 
takdirle karşılanmaktadır. Sayın Başbakanla beraber 
Irak'a gittiğimizde, Irak'ta gördüğümüz tablo bitta
bi! bizleri de çok üzmüştür. Temennimiz, çok müşte
rek bağlarımız olan bu iki komşu devlet, ilki toplum 
arasındaki bu facianın kısa sürede son bulmasıdır. 
Hükümetin bu konuda yapacağı girişimleri destekle
mek,. sadece bir parti olarak değil, insan olarak hepi
mizin muhakkak ki en başta gelen görevidir. 

Biz, Sayın Başbakana lütfettikleri bilgi nedeniyle 
teşekkür ederek sözlerimizi kapamak istiyoruz; ama 
yine vurguluyoruz ki, lütfen hükümet, IMeclisi yanı
na alarak, (Meclisle ayniyet içinde olarak bilgi verme 
yöntemini devam ettirsin; sözümün başında arz etti
ğim gibi, Meclise yalancı emzik vermesin. Biz bunu 
anlarız ve karşısına çıkarız. 

Hepinize saygılar sunarım. (HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bayezit. 
Anavatan Partisi Grubu adına konuşmak üzere 

Sayın Beraiüi Erdoğan; buyurun efendim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

Sayın Erdoğan, süreniz 10 dakikadır. 
ANAP GRUBU ADINA BERATİ ERDOĞAN 

(Samsun) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet 
Meclisinin çok sayın üyeleri; Türk Devletinin kuru
cusu büyük Atatürk, dış politikada da, iç politikada 
da devletin temel esaslarını «Yurtta sulh, cihanda 
sulh» prensipleri üzerine kurmuştur ve Türkiye Cum
huriyeti hükümetleri bu esastan şaşmadan bugüne 
kadar gelmişlerdir. Hükümetimiz de aynı şekilde, iç
te ve dışta huzuru, barışı, sevgiyi sağlayacak davra
nışlara özenle 'dikkat etmektedir. 

12 Eylül öncesi dönemin kavgalarını biz asla ül
kemize bir daha getirmemenin en büyük gayretini 
göstereceğiz. Meseleye bu açıdan bakarak, Sayın Halk-
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çı Parti 'Sözcüsünün Türkiye ile İran arasındaki mü
nasebetlerle ilgili olarak yaptığı değerlendirmeye ta
mamen karşı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bu 
konuda haklı olduğumuzu, sadece İran ile yapılmış 
olan ve toplam hacmi 3 milyar dolara varan ikili ant
laşmayı belirtmekte fayda görüyorum. 

Muhterem milletvekilleri, bilindiği gibi dört-beş 
sene öncesine kadar Türkiye'nin toplam ihracatı an
cak ve ancak 2 milyar dolar seviyesine ulaşıyordu. 
Bugün sadece bir ülke üle toplam hacmi 3 
milyar dolara varan ikili bir anlaşma yapılmış bulun
maktadır. Bununla Türk Milletinin, ekonomisinin ve 
dış politikasının yepyeni ufuklara açıldığı açıkça gö
rülmektedir. 

Bu başarının en büyük payı elbetteki sayın hü
kümete aittir. Ancak, bu başarıda Türk demokrasi
sinin de çok büyük payı olduğunu burada belirtmek
te fayda görüyorum. İstikrar içinde güçlü hükümet
leri devam ettirebildiğiınıiz takdirde, Türk Milletinin 
gerek ekonomisinde, gerek dış politikasımda; gelece
ğimizi ve bizleri fevkalade memnun edecek çok bü
yük başarılara ulaşacağı açıkça ortadadır. 

iBen bu vesileyle sayın hükümetin bu başarılı ça
lışmalarına teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. (Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erdoğan. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 

Sayın Başbakandan soru sormak istiyorum? 
(BAŞKAN — Efendim, gündem dışı konuşmalar 

üzerinde soru müessesesemiz yoktur. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başba

kan hükümet olarak.... 
BAŞKAN — Yoktur efendim; lütfen, söz verme

dim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Söz aküm de

miyorum. Sayın Başbakan hükümet olarak Genel 'Ku
rula bilgi vermiştir. IBunun için de soru sormak isti
yorum? 

BAŞKAN — Böyle 'bir usul yok efendim. 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Peki, yoksa kal

sın. (Gülüşmeler) 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Almanya'ya gidecek olan Tarım Orman ve 

Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğariın dönüşüne ka
dar, Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığına, Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/675) 
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iBAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemtin sunuşlar kısmında Sayın Cumhurbaş

kanlığının ibir itezkeresi vardır, okutup bilgilerinize su
nacağım1' 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 

Batı Berlin'de düzenlenecek olan Uluslararası Ye
şil Hafta Fuarına katılmak üzere, 23-27 Ocak 1985 
tarihleri arasında Federal Almanya'ya gidecek olan 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m dönüşüne kadar; Tarım Orman ve Köy İşleri Ba
kanlığına Bayındırlık ve İskân Bakanı 1. Safa Giray' 
in vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine uy
gun görülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

İBAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

2. — Trabzon Milletvekili Eyüp Aşık'in Sayıştay 
Komisyonundan çekildiğine dair önergesi (4/69) 

İBAŞKAN — Komisyondan 'bir istifa önergesi 
vardır, okutup bilgilerinize sunacağım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Rızam, hatta haberim olmadan teklif edilip, yüce 
heyetçe de tasvip edilerek seçilmiş olduğum Sayıştay 
Komisyonundan istifa ediyorum. 

Arz ederim. 

Eyüp Aşık 
Trabzon 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

1. — Sivas Milletvekili Ruşan Işın ve 40 arkada
şının; PTT. Genel Müdürlüğünün, Başel Limited 
Şirketine ait bir arsayı rayiç bedelinin çok üstünde 
satın almasına göz yumarak Bakanlık nüfuzunu kötü
ye kullandığı ve bazı kişilerin çıkarı için Devleti za
rara uğrattığı ve bu hareketinin Türk Ceza Kanunu
nun 230 ve 240 inci maddelerine uyduğu iddiasıyla 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy hakkında Anayasa
nın 100 üncü maddesi uyarınca bir Meclis Soruştur
ması açılmasına ilişkin önergesi (9/330) 

BAŞKAN — Bir Meclis soruşturması önergesi 
vardır. Önerge bastırılıp sayın üyelere dağıtılmıştır. 

Önergeyi okutuyorum : 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ulaştırma Bakanı Zonguldak Milletvekili Veysel 

Atasoy; nüfuz suiistimali suretiyle partilerine şahsî 
menfâat temin ettiği, Bakanlık yetkisini kötüye kul
lanarak partisine kayıtlı kişilerin satın aldıkları BA-
ŞEL Madencilik Limited Şirketine ait 11.017.69 ma' 
lik üzerinde ahşap vasıfsız malzemeden yapıil'mi'ş bir 
depo ve bekçi kulübesi bulunan arsayı PTT Genel 
Müdürlüğüne rayiç bedellerinin çok üstünde satın ala
rak çıkar ve menfaat sağlamıştır. 

BAŞEL Madencilik Limited Şirketi 100 000 TL. 
sermaye ile kurulmuş ve 17.10:1969 gün ve 3785 sa
yılı Ticaret Sicili Gazetesinde ilanı yapılmıştır. Or
takları : 1. Erka Balatacılık, 2. Mustafa Kurtkaya, 
3. Cihat Kurtkaya, 4. Hüseyin Başyurt. Bilahare or
taklar şirketteki hisselerini Hüseyin Başyurta satmak 
suretiyle şirketle ilişkilerini kesmişlerdir. 

Şirketin mal varlığı şunlardır : 
5 Adet ruhsatlı maden ocağı, 
1 Adet Trafo ve merkezi, 
Madende bulunan demirbaşlar ve Sivas Kadı Bur-

hanettin Mahallesi 47 Pafta, 508 Ada, 5 Parselde ka
yıtlı ve üzerinde bir bekçi kulübesi ile ahşap kerpiç 
malzemeden yapılmış depo bulunan bir arsadan iba
rettir. 

İlgili şirket 6.7.1984 gün ve 1047 sayılı Ticaret 
Sicil Gazetesi ile Muzaffer Gezgin, Mehmet Gezgin 
ve Kamil Işık'a devir yapılıyor ve devir ilanı ilgili 
Ticaret Sicil Gazetesinde belirtiliyor. 

İlgili şirket tüm mal varlığıyla 12 500 000 TL.'ya 
noterden de senet düzenlenmek suretiyle yeni sahip
lerince satın alınıyor. 

İktidar Partisinin üyelerinden olan şirketin yeni 
sahipleri daha şirketin devrini üzerlerine almadan bu 
arsanın PTT Genel Müdürlüğüne satılması için po
litik diyaloglarını sürdürmek suretiyle ilgili yerin PTT 
Genel Müdürlüğü garaj, depo ve lojman yapılması 
teklifi ile imar planında tadilat yapma tekliflerini Si
vas Belediyesine intikal ettirerek imar planında PTT 
gelişme sahası olarak resmî daireler sahasına gerekli 
tadilatı yaptırıyorlar. Sonra 9 Mayıs 1984 tarih ve 
150/2 sayılı teklif mektuplarıyla pazarlık usulü ilgili 
yerin PTT'ye satış teklifini yaptırıyorlar. Bu teklif 
mektubu üzerine PTT Genel Müdürlüğü ilgili yerin 
istimlak suretiyle değil de, pazarlık suretiyle alınma
sını benimseyerek olaya kılıf uydurmak için de Sivas 
Kamulaştırma Takdir Kıymet Komisyonundan ilgili 
yerin değer tespitinin yapılmasını talep ederek ilgili 

komisyona tespit yaptırır, Komisyon 5.6.1984 tari
hinde ilgili yere 116 046 900 TL. değer tespit ederek 
PTT Genel Müdürlüğüne bildirir, şirket ortakları bu 
tespitin hemen akabinden 6.7.1984 gün ve 1047 sa
yılı Ticaret Gazetesi ilanı ile şirketin devrini üzerleri
ne alarak 24.8.1984 tarih ve 2304 yevmiye numarası 
ile tapuda ferağ muamelelerini tamamlayarak PTT 
Genel Müdürlüğünden ilgili parayı alıp, arsanın satı
şını sağlamışlardır. 

Şirketin tüm mal varlığı ile 12 500 000 TL.'ya sa
tın alındığı 2 ay içerisinde PTT Genel Müdürlüğüne 
116 046 900 TL.'ya satış yapıldığını görüyoruz. Em
lak Vergi Dairesinde Eb - 10249 hesap numarasında 
kayıtlı arsanın vergi kayıt değeri de 12 050 000 TL.' 
sidir. 

İlgili gayrimenkul Belediye şehir imar planında 
resmî daireler sahasında kalmasına rağmen istimlak 
edilmeyerek, pazarlık usulü satın alınması da olay
daki suiistimali açık olarak ortaya koymaktadır. 

Kurumca yapılan bu usulsüz işlem bilahara bazı 
vatandaşlar tarafından PTT Genel Müdürlüğüne ve 
Bakanlığa şikâyet konusu edilince kurum olayın tah
kik edilmesi için 1 müfettiş görevlendirir, müfettiş 
ilk olarak Sivas Valiliğine müracaatla ilgili gayri
menkulun değerinin mahallî bilirkişilerce yeniden tes
pit edilmesini ister. Valilikçe görevlendirilen bilirki
şiler 1984 yılı Aralık ayı fiyat rayicine göre ilgili 
yerin 40 000 000 TL. civarında bir değerde bulundu
ğunu belirleyerek raporlarını gelen müfettişe takdim 
ederler. 

Yine ilgili yerin bitişiğinde 47 Pafta, 508 Ada, 4 
Numaralı parselin sahibi Selâhattin Çubukçu tara
fından PTT Genel Müdürlüğüne 3.12.1984 tarihinde 
müracaat edilerek arsasının PTT gelişme sahası içe
risinde kaldığı ve 'beher metre karesine 4 .000 TL.' 
dan PTT'ye satış teklifi olmasına rağmen PTT bitişi
ğinde bulunan bu arsanın değerinin rayiç değerden 
yüksek olduğu iddiası ile alınmasını kabul etmemiş
tir. Bir taraftan bitişiğindeki bir arsayı beher metre 
karesi 10 000 TL.'nın üzerinde alınır iken, yanındaki 
arsanın 4 000 TL/dan değerinin yüksek olduğu iddia 
etmeside yapılan suiistimalin büyüklüğünü göstermek
tedir. 

Olayda dikkati çeken ikinci bir hususta, ilgililerin 
9 Mayıs 1984 tarih ve 150/2 sayılı yazılarıyla 
143 000 000 lira talep ederken, 5.6.1984 tarihinde Ka
mulaştırma Kıymet Takdir Komisyonunun belirledi
ği 116 046 900 TL. değerden sonra hemen akabinde 

— W. — 



T, B. M.M. B:57 2 3 . 1 . 1 9 8 5 0 : 1 

8.6.1984 tarih ve 150/1 sayılı ikinci bir teklif mektubu 
hazırlayarak Takdir Komisyonu Kararının belirlediği 
değer üzerinden yani 116 046 900 lira üzerinden ikin
ci teklif mektuplarını hazırlayarak Kuruma verdik
leri ve Kurumun alımı kabullenmesinden sonra da 
Ticaret Sicil Gazetesinde gerekli ilanı yaparak şirke
ti üzerlerine devir almalarıdır. 

Kurum bu tür işlemleri teamül haline getirerek iş
lemler yapmaktadır. Eğer şikâyet konusu olur ise 1 
müfettiş tahkikatı ile olayı geçiştirmekte ve dosyayı 
kapatmaktadır. Bu hususta ikinci bir olayı daha açık
lamakta fayda görüyoruz. 

1982 yılında yine Sivas'ta 94 Pafta, 1395 Ada, 1 
Numaralı parsel PTT İdaresince Santral binası ya
pılmak üzere beher metre karesi 3 500 TL.'dan pa
zarlık usulüyle satın alınmış, ancak şu ana kadar da 
hiçbir şey yapılmamıştır. Alınan bu yer tarla vasfına 
haiz olup, halen ekilip biçilmektedir. Bu fiyatında 
çok anormal bir fiyat olduğu yöre halkı tarafından 
şikâyet konusu yapılınca olayla ilgili olarak müfettiş 
gönderilmiş, müfettiş yöredeki gayrimenkul fiyatları
nı tespit etmiş ve ilgili yerin yöredeki en yüksek ra
yiç değer olan beher metre karesi 1 500 lira civarında 
olduğunu, kurumun beher metre kareden 2 000» lira 
zarara uğratıldığını raporlarıyla belirleyerek Genel 
Müdürlüğe bildirmiş olmasına rağmen bu hususta 
da Genel Müdürlük ve Bakanlık hiçbir işlem yapma
mıştır. Görülüyor ki, Kurum Devleti zarara uğratır- _ 
ken bu hususta tespit edilen müfettiş raporlarım da 
resmiyete intikal ettirmekken kaçınmaktadır. 

Yukarıda arz edilen hususlar Bakanın görevde bu
lunduğu dönem içerisinde olup, nüfuzunu kötüye kul
lanarak bazı kişilerin şahsî çıkarları için Devleti za
rara uğrattığından, bu hareketinin T.C. Kanununun 
230 ve 240 inci maddeleri kapsamına girmesi nede
niyle, Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Ulaş
tırma Bakanı Zonguldak Milletvekili Veysel Atasoy 
hakkında Meclis Soruşturması açılmasını arz ve tek
lif ederiz. 

Ruşan Işın 
Sivas 

Cemal özdemir 
Tokat 

Kâzım ipek 
Amasya 

Mehmet Üner 
Kayseri 

Yılmaz önen 
izmir 

Mehmet Kafkaslıgil 
istanbul 

Ahmet Sırrı Özbek 
Adıyaman 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Rıza Tekin 
Siirt 

Emin Fahrettin özdilek 
Konya 

Mehmet Kara 
Trabzon 

Ali İhsan Elgin 
içel 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

Ali Rıdvan Yıldırım 
Tunceli 

Mehmet Sait Erol 
Hakkari 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Selahattin Taflıoğlu 
Yozgat 

Idris Gürpınar 
Muğla 

özer Gürbüz 
Sinop 

Musa Ateş 
Tunceli 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Salih Güngörmez 
Kocaeli 

Hafit Barış Can 
Sinop 

Muhittin Yıldırnn 
Edirne 

Bilâl Şişman 
istanbul 

Hasan Altay 
Samsun 

Coşkun Bayram 
Adana 

Cüneyt Canver 
Adana 

ismet Turhangil 
Manisa 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

Mehmet Azizoğlu 
Bursa 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Şevki Taştan 
Sivas 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Vehbi Batuman 
Adana 

Arif Toprak 
Niğde 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

. Metin Üstünel 
Adana . 

İhsan Gürbüz 
Hatay 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, Meclis soruş
turması önergesi bilgilerinize sunulmuştur. 

Bildiğiniz gibi, Anayasanın 100 üncü maddesine 
göre, en geç 1 ay içinde olmak üzere görüşme günü 
tespit edilerek Genel Kurula sunulacaktır. 

SABİT BATUMLU (istanbul) — Sayın Başkan, 
hiç duymadık, önerge lütfen bir daha okunsun. 
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BAŞKAN — Sayın Batumlu, bu önerge sizlere 
daha önce dağıtıldı. (ANAP sıralarından «Bravo Baş
kan» sesleri, alkışlar) 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
dağıtmak ayrı, mikrofondan okumak ayrı şey. Başka 
kâtibe okutun lütfen. 

Ç) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — İstanbul Milletvekili Kemal Özer'in Yasama 

Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi- ve Anayasa ve Adalet Komisyonları 
Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 
(3/640) (S. Sayısı : 237) (1) 

BAŞKAN — Anayasa ve Adalet Komisyonların
dan Kurulu Karma Korriisyonun 237 sıra sayılı ra
porunu okutup bilgilerinize sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Başkanlığınızca 28.11.1984 tarihinde Komisyonu
muza gönderilen, İstanbul Milletvekili Kemaıl ÖzePin 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında 
Başbakanlik Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Ra
poru, İçtüzüğün 110 uncu maddes'ine göre Karma 
Komisyonumuzun 16.1.1985 tarihli toplantısında ince
lenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında hizmet sebebiyle 
emniyeti suiistimal suçu isnad edilen İstanbul Millet
vekili Kemal Özer'in Yasama Dokunulmazlığının 
kaldırılmasına gerek bulunmadığına ve hakkındaki ko
vuşturmanın üyelik sıfatının sona ermesine kadar er
telenmesine 'karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun 
bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliği
ne göre İstanbul Milletvekili Kemal Özer hakkındaki 
kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine 
kadar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun bilgilerine arz edilmek 
üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Kâtip 
tbrahim Aydoğan 

îçel 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Antalya 

(1) 237 S. Sayılı Basmayazı Tutanağa eklidirv 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Üye 
Sela'hattin Taflıoğlu 

Yozgat 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

İçtüzüğümüzle göre 10 gün içinde itiraz olunma
dığı takdirde bu rapor kesinleşmiş okcalktır. 

D) DANIŞMA KURULU ÖNERİLERİ 

a) Siyasî Parti Grubu Teklifleri 

1. — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 29 Ocak 
1985 gününden başlamak üzere çalışmalarına 10 gün 
ara verilmesine dair, İçtüzüğün 19 uncu maddesine gö
re, ANAP Grubu Baskanvekilliğinin önerisi 

BAŞKAN — iSunuşlarda, Anavatan Partisi Gru
bunun İçtüzüğün 19 uncu maddesine göre verilmiş bir 
önergesi vardır. Okutup, onayınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

23.1.1985 tarihinde toplanan Danışma Kurulunda, 
parti grupları atasında oybirliği sağlanamadığından, 
grubumuzun aşağıdaki önerisinin, İçtüzüğün 19 uncu 
maddesinin son fıkrası uyarınca Genel Kurulun ona
yına sunulmasını arz ederim. 

Pertev Aşçıoğlu 
Anavatan Partisi Grubu 

Başkanvekiii 
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Öneri : 
Türkiye 'Büyük Millet Meclisinin, 29 Ooak 1985 

gününden 'başlamak üzere çalışmalarına 10 gün ara 
verilmesi önerilmiştir. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 
Sayın Başkan, grup adına söz istiyorum. 

BAŞKAN — Bir dakika efendim. 
Bu önerge üzerinde konuşmak üzere grup adına 

değil, şahıslar adına söz vereceğim.; 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Şahsım adına söz istiyorum. 
'BAŞKAN — Biliyorsunuz bu konuda aleyhte ve 

lehte konuşmak üzere söz veriliyor. 
Sayın Mehmet Kocabaş daha önce yazılı olarak 

söz istemişti, kendisine söz vereceğim. 
Sayın Mehmet Kocabaş?.. Yok. 
Sayın Boşkurt, aleyhte mi,„Iehte mi konuşacak

sınız? 
ONURAL ŞEREF BOZKURT (Çanakkale) — 

Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. {HP sıralarından 

alkışlar) 
ONURAL ŞEREF (BOZKURT (Çanakkale) — 

Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Meclisinin de
ğerli üyeleri; Danışma Kurulunda önerilen ve Halkçı 
Parti tarafından uygun görülmeyen, Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin çalışmalarına ara verilmesi istemi, 
Anavatan Partisi Grubunun önerisiyle (huzurunuza 
gelmiş bulunmaktadır. Bu istemin hiçbir geçerli ge
rekçesi ıbulunmamaktadır.j Amaç, iç tansiyonu bu su
retle ıdüşürmek ise, bu, sanıyorum Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin sorunu olmamak gerekir. 

Anayasamızın 91 inci maddesi uyarınca, en kısa 
sürede Türkiye (Büyük Millet Meclisi Genel Kurulun
da konuşulması, görüşülmesi gereken pek çok ka
nun kuvvetinde 'karamam© (beklemektedir. 

Öte yandan, Halkçı Partiye mensup milletvekil
lerince verilen 100'ü aşkm ve pek çoğu sosyal içe
rikli yasa önerileri komisyonlarda özellikle bekletil-
mektedıir. 

LEYLA YENİAY KÖSEOĞLU (İstanbul) — Me
rak etmeyin bir gecede geçiririz. 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Hü
kümetçe sevk edilen ve yasalaşması istenilen konular 
Genel Kurul, gündem ve mesaisini zorlamak suretiy
le acelecilikle ve yeterince görüşülemeden ele alınır
ken, kanun kuvvetindeki kararnamelerin ve partimiz
ce verilen. kanun tekilıiflerinin 'bekletilmesini anlamak 
mümkün değildir. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) - - Üyele
riniz komisyona gelmiyorlar iki... 

ONURAL ŞEREF BOZKURT (Devamla) — Üs-
'teliik üzerinde durulması gereken bir başka konu da, 
gündemde bir sayın 'bakan hakkında Meclis soruş
turması önergesinin bulunmasıdır. 

Tatil yapılması istenilen bu süreyi, gündemin boş
luğundan da yararlanmak suretiyle bir ölçüde de ol
sa bu konularla değerlendirmek olanaklı iken, her de
fasında yapıldığı gibi, böyle bir ara verme formü
lünü gündeme getirmenin yanlış olduğu kanısında
yız. 

Kaldıki, getirilen zamlar, durdurulamayan hayat 
pahalılığı ve enflasyon nedeniyle millet güç koşullar 
içinde ve ülke içte ve dışta çok önemli konularla 
karşı karşıya iken tatil yapmak bizim sorumluluk an
layışımızla bağdaşmayan bir davranıştır. 

Yüce Meclise saygıyla arz ederim. {HP sıraların
dan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın. Bozkurt^ 
'Başka söz isteyen?.. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Lehte söz 

istiyorum efendim. 
İBAŞKAN — Buyurun efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın 

Başkan, yüce Meclisin çok muhterem üyeleri; bugün 
Danışma Kuruluna Anavatan Partisi Grubu olarak, 
yüce Meclisin kış dönemi dolayısıyla 10 gün için bir 
moral 'tatiline girmesi, 10 'gün için çalışmalarına ara 
vermesi önerisiyle geldik. (HP sıralarından «Karne 
tatili mi?» sesleri, gülüşmeler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Milletin morali çok 
bozuk, bizim morale ihtiyacımız yok sayın milletve
kili. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu önerimiz 
üzerinde Danışma Kurulunda mutabakat sağlanama
dığı için huzurlarınıza gelmiş bulunuyor. 

(Sayın üyeler, teklifimizin lehinde burada konuş
ma gereğini aslında duymuyordum; fakat Halkçı Par
ti Sözcüsü arkadaşımızın aleyhte konuşmasından son
ra bir-iıki kelimeyle teklifimizi.'izah etmek istedim. 

Arkadaşlar, şu 'Meclisin; 17 nci dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin çalışmadığını veya az çalış
tığını hiç kimse iddia edemez. Biz şu iddia ve şu 
inançtayız ve bunu her vesileyle de ifade ettik; ikin
ci yasama yılına girmiş olan 17 nci dönem Türkiye 
Büyük Millet Meclisimiz, bininci yasama yılında ve 
ikinci yasama yılının şu gününe kadarki döneminde, 
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Türkiye'nin demokrasi tarihinde en başarılı, en çok 
ve en güzel çalışmayı göstermiş olan 'bir Meclistir. 
Bunun şerefini hepimiz paylaşmak durumundayız. Biz 
bu şerefi yalnız, Anavatan Partisi Grubu olarak, ik
tidar grubuna maletmiyoruz. Bu şeref, iktidarıyla 
ve muhalefetiyle şu Meclisindir. 

Biz bu Meclise kavga etmek, gürütlü etmek için 
gelmedik. Biz bu Meclise en iyi çalışma Örneğini ver
mek için geldik ve 'bu Meclis, gene ifade ediyorum, 
iktidar ve muhalefet grupları kanatlarıyla bugüne ka
dar bu imtihanı en iyi şekilde vermiştir. Bunu 'böy
lece tescil edip, bu şerefi hepimiz paylaşmak duru
mundayız. 

Arkadaşlar ıım, aynı zamanda yine bu Meclise ge
lirken, bir görüşümüz de, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin itibarını daima yüksek tutanak idi. Bundan ön
ceki dönemlerde itibarı zedelenmiş olan Türkiye Bü
yük Millet Meclisini Türk Milleti nezdinde en yük
sek itibara çıkarmak karar ve düşüncesindeydik. Bu 
görüşümüzden de Ibugüne kadar ihiçhir fedakârlık yap
madık ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin itibarını 
yülkseltmek için elimizden geleni yaptık. Burada da 
gene şerefi, iktidar ve muhalefetiyle 'bütün bu Meclise 
vermek istiyoruz. 

Aziz arkadaşlarım, 10 günlük tatil önertimizi ge
tirirken, demin de ifade ettiğim gibi, kış dönemi do
layısıyla çok kısa bir dinlenme imkânını arkadaşları-
mıza vermek istedik. Önerimizin esas gayesi budur. 
Hiçbir zaman hiç kimse Meclisimize, «Çalışmıyor, az 
çalışıyor» diyemez. 

Bu bakımdan önerimizin doğruluğuna kaniiz. Ben 
esasen, konuşmamın başında da ifade ettiğim gibi, ko
nuşmak niyetinde değildim. Yalnız, arkadaşımın ko
nuşması üzerine burada söz almak lüzumunu hisset
tim. Takdir yüce Meclisindir. Şeref hepimizindir; Mec
lisin itibarını korumak hepimizin görevidir. 

IV. —SORULAR 

A). SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardak'in, ye

minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 
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Bu düşüncelerle hepinizi saygı ile selamlıyorum. 
Karar yüce Meclisindir, {ANAP sıralarından al

kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
Öneri üzerinde başka söz almak isteyen?.. Yok. 
Öneriyi oylarınıza sunuyorum ; öneriyi kabul eden

ler... Etmeyenler... öneri kabul edilmiştir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Federal Alman Savunma Enstitüsü «Wehrkun-

de» tarafından 8-10 Şubat 1985 tarihlerinde Münih'te 
düzenlenecek olan «NATO İttifakındaki Gelişmeler» 
konulu uluslararası toplantıya katılacak heyette, Ana
yasanın 82 nci maddesine göre, Antalya Milletvekili 
Ümit Halûk Bayülken'in de yer almasına dair Başba
kanlık tezkeresi (3/677) 

BAŞKAN — Baş'bakanılığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmıiş 'bir tezkeresi vardır. Okutup, 
oylarınıza sunacağım : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Federal Almanya Savunma Enstitüsü «Wehrkunıde» 
tarafından 8-10 Şubat 1985 tarihlerinde Münih'te dü
zenlenecek olan «NATO İttifakındaki Gelişmeler» ko
nulu uluslararası toplantıya Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun başkanlığında Hükümetimizi temsilen 
katılacak heyette, Antalya Milletvekili Ümit Halûk 
Bayülken'in de yer alması düşünülmektedir. 

Uygun görüldüğü takdirde, adı geçen Milletvekili 
için Anayasamızın 82 nci maddesine., göre alınacak 
kararın gönderilmesini arz ederim. 

Turgut özal 
Başjbalkan 

BAŞKAN — Tezkereyi oylarınıza 'sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

VE CEVAPLAR 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır madeni
ne ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından söz
lü soru önergesi (6/226) 

4. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan topraklara 
ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü soru 

ı önergesi (6/238) 

416 — 



T. B. M. M. B: 57 23 . 1 1985 O : 1 

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, gündemin söz
lü sorular kısmına geçiyoruz. 

1 'inci ve 2 nci «maldaki sorular, soru sahihleri izin
li oldukları için; 3 ve 4 üncü sıradaki sorular ise me
hil verildiği için ertelenmiştir. 

5 inci sıradaki sözlü sorunun görüşülmesine geçi
yoruz. 

5. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er
zurum Depremi Nedeniyle Bazı Memurlara Afet Fo
nundan Usulsüz Fazla Mesai Ödendiği iddiasına İliş
kin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İs
mail Safa Giray'ın cevabı (6/244) 

ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 
SUDI TÜREL (Antalya) — Sayın Başkan, 3 üncü sı
radaki sözlü soru için 15 günlük mehil müddeti bitti 
efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, 5 incıi sıradaki sözlü 
soru üzerindeki görüşmeyi tamamladıktan sonra, 3 ün
cü sıradaki sözlü soru sahibi buradaysa onu da gö
rüşelim. 

Sayın Akay?.. Burada. 
Soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Burada

lar. • 

Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hürriyet Gazetesinin Erzurum'da intişar eden 
25.12.1984 tarihli nüshasında «Afet Fonundan öden
mesi kararlaştırılan fazla mesailer suiistimal edile
rek, depremde çalışmadıkları halde fazla mesai al
dılar» iddialı yazı üzerine aşağıdaki sözlü soruları
mın Sayın Bayındırlık ve tskân Bakanı Safa Giray 
tarafından cevaplandırılmasını arz ederim. 

Ebubekir Akay 
Erzurum 

1. 30 Ekim 1983 günü Erzurum'un Pasinler, Ho
rasan, Narman ilçelerinde meydana gelen ve çok sa
yıda yurttaşın ölümü ile iki bini aşkın konutun ha
sar görmesiyle sonuçlanan depremde çalışmayan 
Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü, Hıfzıssıhha 
Enstitüsü ve çevre sağlık müdürlüklerinde görevli 
odacı, büro memuru, sekreter, mutemet, satınalma 
memuru, tahakkuk memuru ve personel şefi gibi me
murlara afetzedelerin hakkı olan paradan depremde 
işçi olarak çalışmış gibi fazla mesai ödenip ödenme
diği? 

2. Yolsuz ^e usulsüz olarak suiistimal edilip öde
nen meblağ ne kadar ve parayı alan personel kaç 
kişidir? 

3. Usulsüz tediye yaptıran ve yapanlar hakkın
da ne gibi işlem yapılmıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, muhte
rem üyeler; Erzurum - Kars illeri ve çevresinde mey
dana gelen depremde, hizmet yapmadıkları halde 
Erzurum Sağlık ve Sosya? Yardım Müdürlüğü, Hıf
zıssıhha Enstitüsü ve çevre sağlık müdürlüklerinde 
görevli personele fazla çalışma ücreti ödendiğine 
ilişkin Erzurum Milletvekili Sayın Ebubekir Akay'ın 
vermiş olduğu sözlü soru önergesiyle ilgili bilgi arz 
etmek üzere huzurunuzdayım. 

30.10.1983 tarihinde meydana gelen depremle il
gili hizmetlerde çalışmak üzere geçici olarak Ba
kanlığımız ve diğer kuruluşlardan görevlendirilen me
mur ve işçi personele fazla çalışma ücreti ödenmesi 
için, Bakanlar Kurulundan kararname alınmış ve 
yürütme yetkisi Bakanlığımıza verilmiştir. Bu karar
name aynen şöyledir : 

«Bayındırlık ve İskân Bakanlığının Erzurum ve 
Kars deprem bölgelerinde fiilen çalıştırılan memur 
ve işçileri ile bu yörelerde diğer kuruluşlardan gö
revlendirilen ve aynı statüde olan personele, ekli ka
rarda yer alan hususlar çerçevesinde fazla çalışma 
yaptırılması ve ücret ödenmedi; Maliye ve Gümrük 
Bakanlığı ile Devlet Personel Dairesinin görüşleri 
üzerine, 657 sayılı Devler Memurları Kanununun 
değişik 178 inci ve 79 sayılı Millî Korunma Kanu
nunun 6 ncı maddesine göre, Bakanlar Kurulunca 
26.12.1983 tarihinde kararlaştırılmıştır. 

Kararname gereğince uygulamanın yapılabilmesi 
için onay alınmış; onayda 30.10.1983 tarihinden 
1.1.1984 tarihine kadar acil yardım, kurtarma ve ge
çici iskân, bu tarihten sonra daimî iskân çalışma
larında bulunan Bakanlığımız ve diğer kuruluşların 
memur ve işçi personelinin puantajları tanzim edile
rek merkeze gönderilip; merkezde gerekli inceleme
ler yapıldıktan sonra, uygun görülürse gerekli öde
nek merkezden Erzurum ve Kars valiliklerine verile
rek ödeme yapılmıştır. 

Tabiî, bildiğiniz gibi, 30.10.1983 tarihinden itiba
ren, Erzurum ve Kars valiliklerinde özel bir ekip ku
rulmuştur. Bu özel ekipler yardımıyla zelzele bölge
sine âdil olarak geçici yerleşme sağlanırken, biliyor
sunuz büyük çapta sağlık hizmetleri de götürülmüştür. 
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Tarım Bakanlığının, Sağlık Bakanlığının personeli de 
bu 'işlerde ciddî bir şekilde görev almışlarıdır. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Müdürlüğü Hıfzıssıhha Enstitüsü 
ve çevre sağlık müdürlüklerinde görevli olup deprem 
hizmetlerinde çalıştırılan ve çalışmışlığı daire amirle
rince tasdikli isim listesi ve puantaj cetveline dayanan; 

a) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü ile Çevre 
Sağlığı Müdürlüğünden 10 adet doktor 2 365 saat; 4 sıt
ma savaş memuru 1 276 saat; 9 ebe 2 541 saat; 1 eczacı 
319 saat; 1 sayman 319 saat; 29 sağlı'k memuru 7 220 
saat; 2 sosyal hizmetler uzmanı 308 saat; 2 teknik yar
dımcı 308 saat; 1 eğitimci 319 saat; 62 hizmetli 1 223 
saat; 23 memur 4328 saat; 34 şoför 10 351 saat; 3 
hemşire yardımcısı 792 saat; 23 hemşire 4 900 saat.; 
2 sekreter 308 saat; toplam 206 personele 47 677 saat 
fazla mesai yaptırılmıştır. 

b) Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğü çevre 
sağlığı atölyelerinde çalışanlardan müdür vekili 1 tane, 
154 saat; makine mühendisi 1 tane, 154 saat; 5 me
mur 585 saat; 5 hizmetli 770 saat; 4 teknisyen 616 
saat; 23 işçi 3416 saat; toplam 39 personel 5695 saat 
fazla mesai yapmıştır. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Müdürlüğünde görevli 
olan 245 perosnele 53 372 saat karşılığı, Kasım ve 
Aralık 1983 aylarına ait olmak üzere, 3 Eylül 1984 
tarihinde 1 336 586 lira; 30.11.1984 tarihinde 2 948 612 
lira; 7.12.1984 tarihinde 732 778 lira olmak üzere, 
toplam 5 217 976 lira ödeme, mahallin amiri itası ve 
tahakkuk memurunca gerçekleştirilmiştir. 

c) Hıfzıssıhha Bölge Müdürlüğünün 12 hizmetli-' 
siyle ilgili mesai talebi valiliğe intikal etmiş, henüz 
ödeme yapılmamıştır. 

Yukarıda arz edilen ödeme miktarlarına esas pu-
antajlardaki yetkili imzalar, ilgili kuruluşun tahak
kuk şube şefi, savunma amiri ve Sağlık ve Sosyal 
Müdür Yardımcısı doktor tarafından imzalanmıştır. 

Diğer teşkilat elemanlarına mesai ödeme yetkisi, 
gene bakanlık onayı ile - o kararnameye istinaden -
deprem hizmetlerinde bilfiil çalışan personele verilmek 
üzere valilik yetkisine bırakıldığından, valiliğince ko
nu ile ilgili gerekli incelemeler ide yapılmıştır. Yersiz 
ödeme yapıldığı hakkında şu ana kadar valilikten alın
mış hiçbir bilgi yoktur. 

İlgili kuruluşun personeli, acil yardım döneminde, 
gerek âfet mahallinde, gerekse merkezde bilfiil hiz
met vermiş; yaralıların tedavisinde, ölülerin defninde, 
salgın hastalıkların önlenmesinde ve deprem mahalline 
gidecek görevli personelin sağlık kontrolünden geçi
rilmesinde geceli gündüzlü bilfiil çalışmada bulunmuş

lardır. Gene bildiğiniz gibi, Erzurum zelzelesinde 
ortaya konan çalışma gerçekten takdire şayan bir şekil
de cereyan etmiştir. Valilikte ıkurulan bu komisyon
lara ve ilgili bütün memurlara buradan teşekkür et
mek ihtiyacını duyuyorum. Ayrıca da, her türlü iddia 
valilikçe incelenmektedir. 

Saygılar sunarım. (ANAP ve HP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — (Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Soru sahibi Sayın Akay'ın ilave edeceği bir husus 

var mı efendim? 

EBU BEKİR AKAY (Erzurum) — Var Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Akay, yalnız sorduğunuz so
rular üzerinde ve bilgi almadığınız hususlarda konuşa
caksınız. Tüzüğümüz bunu çok açık ifade etmiş. 

Buyurun. 
EBUBEKtR AKAY (Erzurum) — Sayın Başkan, 

Yüce Meclisin değerli üyeleri; Sayın Bakanımızın 
yapmış olduğu açıklamaya huzurlarınızda teşekkür 
ederim. Ancak, burada bir konuya değinmek istiyo
rum. 

Erzurum ve Kars'ta 30 Ekim 1983 tarihinde mey
dana gelen ve çok sayıda vatandaşımızın ölümü ve 
2 bini aşkın konutun yıkılmasıyla sonuçlanan dep
remde çalışmayan birçok işçi ve memura fazla mesai 
ödendiği öne sürülmektedir. Bu konuyla ilgili Hür
riyet Gazetesini! 25.12.1985 tarihli nüshası elimde
dir. Sayın Bakanımız arzu buyururlarsa, çalışmadan 
ücret alan kişilerin isimleri bu gazetede vardır. 

15 Kasım 1984 günü bu kürsüden Yüce Meclisin 
siz tayın üyelerine deprem inşaatlarındaki yolsuz
lukları arz etmiştim. Şimdi görüyorum ki, Erzurum' 
da eksi 20, 30 derece altında binalardaki çatlaklar
dan dolayı, yorgan ve kilimlerine sarılarak yaşam 
mücadelesi veren vatandaşlarımızın sızlanmaları ve 
şikâyetleri günden güne artmaktadır. Bu yetmiyor
muş gibi, afetzedelerin hakkı olan para da, deprem
de görevli olmayan ve çalışmayan, Sağlık ve Sosyal' 
Yardım Müdürlüğünde 7, Hıfzıssıhha Enstitüsünde 2 
ve Çevre Sağlık Müdürlüğünde 3 kişi ve buna ben
zer nicelerine fazla mesai ödendiği; oysa ki bu kişi
lerin çoğunun raporlu olduğu, izinli olduğu ve çoğu
nun da aylardan beri Erzurum Numune Hastanesin
de yatmakta olduğu tespit edilmiştir. 

25.12.1984 tarihli Hürriyet Gazetesinin Erzurum' 
daki nüshasında bu kişileıin adları, demin de arz et
tiğim gibi, mevcuttur. Yüce Türk Milletimizin ve 
dost ülkelerin afetzedelere yapmış oldukları yardım-
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ların bilinçsiz ve mesuliyet duygusu taşımayanlar ta
rafından çarçur edilmesine kesinlikle göz yummaya
cak, yakalarını bırakmayacak ve bu işin takipçisi ola
cağız. 

Değerli milletvekilleri, işte deprem evlerinin inşaatı 
da böyle olmuş ve kabulleri, bayındırlık kabul heyeti 
tarafından yaptırılmamıştır. Şimdi de örneğin, Ho
rasan'ın Gerek, Dönertaş ve diğer birçok köylerin
de olduğu gibi, çatlak duvarlar arasından ışıklar sız
maktadır. Usulsüz tediye yaptıran ve yapan suiisti-
malciler hakkında derhal kanunî işlem yapılmasını 
Sayın Bakandan bekliyoruz, isimlerini, arzu buyu-
rulursa takdim edeceğim. 

Yüce Meclisin siz değerli üyelerini hürmet ve say
gıyla selamlarım. (MDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akay. , 
Soru cevaplandırılmıştır. 
6 ncı soruya geçiyoruz. 

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdar oğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Ka
nununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/624) (S .Sa
yısı : 235) (2) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
/., — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum kırsal kalkınma proje ofisindeki yaban
cı uzmanlara ödenen ücrete ilişkin sorusu ve Tarım 
Orman ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğarim 
yazılı cevabı (7/319) 

(1) 82 S. Sayılı Basmayazı 28 . 6 . 1984 tarihli 
85 inci Birleşim Tutanağına, 82'ye 1 inci ek S. Sa
yılı' Basmayazı ise 11.10.1984 tarihli 11 inci Birleşim 
Tutanağına eklidir. 

(2) 235 S. Sayılı Basmayazı 16.1.1985 tarihli 
54 üncü Birleşim Tutanağına eklidir* 

23 1 . 1985 0 : 1 
• 

6. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'in, 
iran'da Meydana Gelen Trafik Kazalarında Yarala
nan Vatandaşlarımızın Tedavilerine İlişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanımdan sözlü soru önergesi 
(6/246) 

BAŞKAN — 6 ncı soruyu da, Sayın Akay'a ait 
olduğu için Tüzüğümüz hükmü gereğince geçiyo
rum. 

7 nci sıradaki soruya, geçiyoruz. 
7. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 

yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 
yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/248) 

BAŞKAN — Sayın Cahit Tutum?,. Burada. 
Bu soruyu cevaplandıracak sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

Diğer İşler» kısmına geçiyoruz. Ancak, 1 inci sıra
daki teklifle, 2 nci sıradaki tasarının komisyonca 
geri alınan maddeleri henüz komisyondan gelmedi
ğinden görüşmelerini yapamıyoruz. 

Gündemimizde bugün için görüşülecek başka bir 
konu kalmamıştır. Bu nedenle, gündemdeki konula
rı sırasıyla görüşmek için 24 Ocak 1985 Perşembe 
günü saat 15.(>n'te toplanmak üzere birleşimi kapa
tıyorum. 

Kapanma Saati : 17.15 

Türkiye Büyük Millet Mecüsi (Başkanlığına 

Aşağıdaki somlarımın Tarım Orman ve Köy İş
leri Bakam tarafından yazıh olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve nica ederim. 

Saygılarımla. 

(Hüimi ıNal'baotoğlu 
'Erzurum (Milletvekili 

Soru 1. Erzurum kırsal kalkınma proje ofisinde, 
maaşı FAO tarafından ödenen Müdür Yardımcısı İe 
yabancı uzmanlar ne kadar maaş veya ücret almak
tadırlar? Bunlara kırsal kalkınma uygulanmasına ge-

V. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

IV. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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çildiğinden itibaren yıllar (itibariyle ve toplam olarak 
ne kadar TL. ödenmiştir? 

Soru 2. 'Bunların aldığı paralar alman krediden 
mi mahsup ©dilmektedir? 

Soru 3. (Proje ofisin© tahsis edilen 4 adet binek 
otonun her binimin yıllar itibariyle tamir, bakım ve 
akaryakıt masraflarını aylar ve yıllar itibariyle ve 
toplam olarak ne kadardır? (liste olarak) 

Soru 4. 30 Ekim 1984 tarihi itibariyle TC. Ziraat 
Bankasınca kullandırılan toplam 884 389 274 TL.'lık 
kredi miktarı kimlere, hangi firmalara ve kaçar TL. 
olarak verildiğini .liste olarak bildirilmesini? 

Soru 5. Bu krediden 1 Ocak 1985 'tarihine kadar 
da iklimlere ve ne miktar kredi kullandırılmıştır? (lis
te olarak bildirilmesini) 

T. C. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 22.1.1985. 
S a y ı : Ö K M - 2 - l l 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 Ocak 1985 tarih ve 7/319-2547/10095 sa
yılı yazınız. 

Erzurum 'Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Erzurum 'Kırsal Kalkın
ma Proje Ofisindeki Yabancı Uzmanlara ödenen Üc
retler» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbanıtoğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı 

Cevap 1 -2. Erzurum Kırsal Kalkınma Proje Ofisin
de görev yapan uzmanlara proje finansman tutarı içe
risinde «Danışmanlık Hizmetleri» olarak ıtefrik ve tah
sis olunan 500 000 S'lık meblağ içerisinden Birleşimiş 
Milletler Gıda ve Tarım Teşkilatınca, Birleşmiş Mil
letlerce uygulanmakta olan ücret standartları bazın
da, yine bu kuruluşun kurallarına göre ödeme yapıl
maktadır. Dolayısıyla uzmanlık süresi ve Birleşmiş 
Milletlerce göz önünde bulundurulan diğer kıstaslar 
çerçevesinde uzmanlara ödenen ücretler değişkenlik 
göstermektedir. 

Aynı şekilde, (Bölgesel Koordinatör ve aynı za
manda Müdür Yardımcısı pozisyonunda bulunan gö
revliye de maaş, «özel Hizmet Anlaşması» gereğin
ce FAO'ca ödenmektedir. 
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Cevap 3. Proje ofisine tahsis olunan 4 adet bi
nek otosunun akaryakıt, ıtamir ve bakım masrafları, 
il özel idaresi ve projenin uygulayıcısı olan kuruluş
larca karşılanmaktadır. 

Cevap 4-5. Daha önce tarafıma yöneltilen «Dün
ya Bankasından alınan yardımlardan ne kadarının Er-
zurum!da kırsal kalkınma projesi kredisi olarak kul
landırıldığı» hakkındaki yazılı soru önergesine ver
miş olduğum cevapta da arzedildiği üzere, Erzurum 
kırsal Kalkınma Projesi kapsamında kısa, orta ve uzun 
vadeli olarak tahsis edilen işletme ve yatırım kredile
ri konusunda Bakanlığım sadece (teknik yardım hiz
metinde bulunmaktadır. 

T. C. Ziraat Bankasınca Ocak 1985 tarihi itiba
riyle ıtoplam'2048 çiftçi ailesine 1 017 milyon TL. kre
di verilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Doğu Anadolu'daki bazı yolların devlet veya 
ilyolu standartlarına göre yapılmasına ilişkin soru
su ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/321) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım 'Orman ve Köy îş-
leri Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum (Milletvekili 

Soru .1. Karlıova-Yedisu-Üçdam-Erzincan istika
meti yol önemli bir güzergâh istikameti olması bakı
mından devlet yolu veya en az bir il yolu olabilecek 
yol olduğundan bu (istikametin; bir parçası olarak. 

a) Karlıova-Yedisu-Örenşehir-iÜçdaım arası kıs
mının yapımı işinin Köy Hizmetleri Genel Müdürlü
ğü eliyle değil de Karayolları Genel Müdürlüğü eliy
le yapımını sağlamayı düşünmez misiniz? 

b) '(Yedisu-Kığı) ayrımı-'Üçdam arası da il yolu 
olarak yapıldığına göre diğer kısmıda devlet ya da il 
yolu ağında mütalaa etmek olanaklı değil mi? 

Soru 2. Çobandede l e Karayazı arasındaki (Ya-
ğan-Soğuksu-Karataşlar-Çataılören, Sarıçiçefc ve Yü
celik) köylerinden geçen yol bile aynı düşünce ile 
önemli bir istikamet olup hiç olmazsa il yolu kabul 
ile il yolu standartlarına göre Karayolları Genel Mü
dürlüğünce yapılamaz mı? 

420 — 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 22.1.1985 
Şayi: ÖKM - 2 - 12 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 Ocak 1985 tarih ve 7/321-2549/10097 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbamtoğlu tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen «Doğu Anadolu'daki bazı 
yolların devlet veya il yolu standartlarına göre yapıl
ması» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdimi edilmektedir. 

Arz ederim. 

•H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Erzurum Miilletvefcili Sayın Hikni Nalbanîboğlu' 
nun yazılı soru önergesinin cevabı, 

* 
Cevap : Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş 

ve Görevlerini ıtarif eden 5539 sayılı Kanunda deği
şiklik yapan 1737 sayılı Kanun da; U yolları': 

Bir il sınırı içerisinde ikinci derecede önemi haiz 
olan ve şehir, kasaba, ilçe ve bucak gibi beti başlı 
merkezlerii birbirlerine ve I merkezine ve komşu il
lerdeki yakın ilçe merkezlerine, Devlet yoMarına ve 
demiryolu istasyonlarına, limanlara, havaalanlarına 
ve kamu ihtiyacının gerektirdiği diğer yerlere bağla
yan yollardır sekilinde ifade edilmektedir. 

Bu (tarife göre standart di yolu niteliğinde yapımı 
istenilen bahse konu güzergâhlar, iil yolu olarak >ya-
pıiabiir ise de, adı geçen güzergâhlarda köy bulun
ması nedeniyle köyleri birbirine veya herhangi bir il 
veya Devlet yoluna bağiıyan bu yollar köyyolu stan
dardında yapılmış olup stabilize kaplamalı olarak hiz
met görmekte ve devamlı bakım altında tutulmakta
dır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve IKöy İşleri Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hümi Natbantoğ-
lu'nun, ete taban fiyat uygulanmamasının nedenine 
ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'm yazıiı cevabı (7/322) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soruiarımin Tarım Orman ve Köy İş

leri Bakam ıtarafından yazılı olarak yanıtlandırılması
na aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbanıtoğlu 

Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Erzurum et kombinasında hayvan alım
larında, hayvan akımında geçici azalma olduğu söy
lenen sürelerde bile, Erzurum hayvan besicilerinin 
hayvanlarının Ankara ve diğer kombinalara verme
leri için yönlendirilmelerinin sebebi nedir? 

Soru 2. Erzurum et kombinasından diğer kombi
nalara nakledilen et bedellerinin bu kombinaya za
manında gönderiimeyip' Genel Müdürlüğün tasar
rufunda aylarca alıkonmasının sebebi nedir? 

Soru 3. Et, temel gıda maddesi olup 1975 - 1976 
yılından beri Taban fiyatı uygulandığına göre, taban 
fiyatı şimdi neden uygulanmamaktadır? 

Pancar, ayçiçeği, arpa, buğday, mısır vs. gibi gıda 
maddelerine neden taban fiyatı hâlâ devam ettiril
mektedir de ete uygulanmamaktadır? 

Soru 4. Gelecek yıl, bu yılkıi fiyatın altında ola
bilecek bir fiyat kuşkusu nedeniyle zarar riskini han
gi üretici göze alıp besiciliğini sürdürebilecektir? 

T. C. 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 22.1.1985 
Sayı: ÖKM-2-13 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 7 Ocak 1985 tarih ve 7/322-2550/10098 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Milletvekili Hilmi iNaîbantoğlu tarafın
dan ıBakanlIı'ğıma yöneltilen «ete ıtaban fiyat uygulan
mamasının nedeni» hakkındaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim, 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Naibantoğlu* 
nun yazılı soru önergesinin cevabı, 

Cevap 1. Yoğun bir mubayaa hacmi içinde bu
lunan Erzurum Et Kombinası özellikle koyun arzı 
bakımından kesim kapasitesini aşan durumlarda, be
sici ve yetiştiricilerin mağduriyetlerinin önlenmesi ba
kımından, nakliye masrafları Kurum'ca üstlenilmek 
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suretiyle bir miktar hayvanın daha az kesim yapan 
diğer kombinalara kaydıriilması bahis konusudur. An
cak uygulamada, diğer kombinalara sevkedilen ko
yunlar önemli bir rakama ulaşmamıştır, Dolayısıyla 
yöre hayvanları yine yöre kombinasında kesilmiştir. 

Cevap 2. Et ve Balık Kurumu Genel Müdürlü
ğü mubayaa ettiği hayvanların bedellerini finansman 
durumuna, Kombinaların alımlarına ve borç durumu
na göre bir plan dahilimde ödemektedir. IBU sebeple 
yoğun hayvan alımı yapan kombinalara daha fazla 
para gönderilmektedir. 

Kurumun et bedellerini kendi tasarrufunda aylar
ca bekletilmesi bahis konusu değildir. Yukarda arz 
edildiği şekilde ödeme yapılmaktadır. 

Cevap 3. 1974-1980 yılları arasında Et ve Balık 
Kurumunca oanlı hayvan alımlarında işari fiyat ma
hiyetinde bir taban fiyat uygulaması yapılmıştır. Bu
gün ise, hükümetlimizin uyguladığı ekonomi politika
sına uygun olarak et fiyatlarında herhangi bir narh 
sistemine geçiş 'bahis konusu olmadığı gibi canlı hay
van alım-satım fiyatları da kasaplık hayvan arzı, iç ta
lep ve ihracata bağlı olarak serbest piyasa şartlarında 
teşekkül etmektedir. 

Hükümetimizce, hayvan yetiştiricisinin ve besici
nin desteklenmesi, kaliteli hayvansal üretimin artırıl-
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ması ve üretim maliyetinin düşürülmesi amacıyla, 
hayvancılıkta en önemli girdi olan sanayi yemi des
teklemeye ıtabi tutulmuştur. 

Cevap 4. Et ve Balık Kurumunun iç piyasaya yö
nelik olarak uyguladığı alım fiyatlarında daima bir 
artış olmaktadır. Hiç bir yıl uygulamaya konulan fi-
yaitlar, bir önceki yıldan düşük olmamıştır. Yalnızca 
(ihracata yönelik olarak uygulamaya konulan fiyatlar, 
ihracat bağlantılarına paralel olarak değişkenlik gös
terebilmektedir. Bu uygulama da şartlara göre, ancak 
kesinlikle iç piyasa fiyatlarının altında olmamak şar
tıyla fiyatlar geriye çefeilebilknektedir. 

İç piyasaya yönelik fiyat tespitinde Ot ve ©alık 
Kurumu; serbest piyasadaki cari alım fiyatlarını, besi 
maliyetini etkileyen bütün girdileri, bölgeler itiba
riyle kasaplık güç ve 'bu gücün besiye tabi tutulan mik
tarın göz önüne alarak, atım fiyatlarını tespit etmekte, 
kârlılık ve verimlilik prensiplerinden hareketle, besici 
ve yetiştiricilerin mağdur olmaması için gerçekçi fiyat 
uygulamasında bulunmaktadır. 

Arz ederim. 

H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve Köy İşleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCİ BtRLEŞİM 

23 . 1 . 1985 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARİ 
1. — Meclis Soruşturması Önergesi (9/330) 
2. — İstanbul Miletvekili Kemal Özer'in Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve Adalet Komis
yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Ra
poru (3/640) (S. Sayısı : 237) (Dağıtma tarihi : 
21.1.1985) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPİLACAK İŞLER 

. 5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜ ŞMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurular ve 
sonuçlarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

2. — Kütahya Milletvekili Abdurrahman Necati 
Kara'a'nın, Çokran Suyu mecrasının değiştirilmesin
den doğacak sorunlara ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/223) 

3. — Siirt Milletvekili Nejdet Naci Mimaroğlu' 
nun, Siirt İli Şirvan - Madenköy'deki bakır made
nine ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/226) 

4. — Hatay Miletvekili Abdurrahman Demirtaş* 
in, Hatay'ın Anavatana ilhakından sonra toprakları 
Suriye'de kalan vatandaşlarımıza dağıtılan toprakla
ra ilişkin Maliye ye Gümrük Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/238) 

5. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er
zurum depremi nedeniyle bazı memurlara afet fo
nundan usulsüz fazla mesai ödendiği iddiasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/244) 

6. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, 
iran'da meydana gelen trafik kazalarında yaralanan 
vatandaşlarımızın tedavilerine ilişkin Sağlık ve Sos
yal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/246) 

7. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, TRT 
yayınlarında bazı Türkçe sözcüklerin kullanılmasının 
yasaklandığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/248) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve 
Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 
ve 82'ye 1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 
9.10.1984) 

2. — 1086 Sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Ta
sarısı ve Adabt Komisyonu Raporu (1/624) (S. Sa
yısı : 235) (Dağıtma tarihi : 8.1.1985) 





Dönem : 17 Yasama Yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 237 

İstanbul Milletvekili Kemal Özer'in Yasama Dokunulmazlığmm 
Kaldırılması Hakkmda Başbakanlık Tezkeresi ve Anayasa ve 
Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

(3/640) 

Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü 

T.C. 
Başbakanlık 

Personel ve Prensipler 
Genel Müdürlüğü 27.11.1984 

Sayı : 19-304-18821 
Konu : İstanbul Milletvekili Kemal özer 

TÜRKIYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSI BAŞKANLIĞINA 

Hizmet sebebiyle Emniyeti suiistimal suçunu işlediği iddia olunan İstanbul Milletvekili Kemal özer hakkın
da tanzim edilen dosya ile Adalet Bakanlığının 16.11.1984 gün ve 1-128.25.1984/70709 saydı yazısının sureti 
ekte gönderilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca gereğini arz ederini. 
Turgut ÖZAL 

Başbakan 

T.C. 
Adalet Bakanlığı 

Ceza - İş - GN - Müdürlüğü 
Sayı : CİGM-1.128.25.1984 

16.11.84 - 70709 

Konu : İstanbul Milletvekili Kemal Özer 'in Yasama Dokunulmazlığı. 

BAŞBAKANLIĞA 

Hizmet sebebiyle Emniyeti suiistimal suçunu işlediği iddia olunan Kemal özer hakkında Ankara 5 inci 
Asliye Ceza Mahkemesine açılan dava sebebiyle yapı lan yargılama sırasında, adı geçenin İstanbul îl'inden 
Milletvekili seçildiğinin anlaşılması üzerine, Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması için hakkındaki evra
kın tefrik edilerek, Cumhuriyet Savcılığına gönderilmesine dair, Ankara 5 inci Asliye Ceza Mahkemesinin 
30.10.1984 gün ve Hz. 192/37982, Es : 1982/16580 sayılı müzekkeresini havî evrak, anılan yer Cumhuriyet 
Savcılığının 30.10.1984 gün, Hz. 1982/37982 - Es : 1982/16580 sayılı fezlekesiyle alınmakla birlikte tak
dim kılınmıştır. 

İstanbul Milletvekili Kemal özer hakkında kovuşturmaya devam olunabilmesini teminen Türkiye Cum
huriyeti Anayasasının 83 üncü maddesi uyarınca Yasama Ddkunulmazüğının kaldırılıp, kaldırılmaması hu
susunda gereğinin takdir buyurulmasına delaletleri arz olunur. 

M. Necat ELDEM 
Adalet Bakanı 

EKİ: Takım Dosya 



_ 2 — 

Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Anayasa ve Adalet Komisyonları 

Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyonu 

Esas No. : 3/640 
Karar No. : 19 

16.1.1985 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Başkanlığınızca 28.11.1984 tarihinde Komisyonumuza gönderilen, istanbul Milletvekili Kemal özer'in 
Yasama Dokunulmazlığının kaldırılması hakkında Başbakanlık Tezkeresi ve Hazırlık Komisyonu Raporu, 
içtüzüğün 110 uncu maddesine göre Karma Komisyonumuzun 16.1.1985 tarihli toplantısında incelenmiştir. 

Hazırlık Komisyonu, hakkında hizmet sebebiyle emniyeti suiistimal suçu isnad edilen İstanbul Milletvekili 
Kemal özer'in Yasama Dokunulmazlığının kaldırılmasına gerek bulunmadığına Ve hakkındaki kovuşturma
nın üyelik sıfatının sona ermesine kadar ertelenmesine karar vermiştir. 

Karma Komisyonumuz, Hazırlık Komisyonunun bu raporunu benimseyerek, isnad edilen fiilin niteliğine 
göre İstanbul Milletvekili Kemal özer hakkındaki kovuşturmanın milletvekilliği sıfatının sona ermesine ka
dar ertelenmesine oybirliği ile karar vermiştir. 

Raporumuz, Genel Kurulun 'bilgilerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Başkan 
Kâmil T. Çoşkunoğlu 

Ankara 

Üye 
Mustafa Çakaloğlu 

Anıtalyia 

Üye 
Mustafa Sabri Güvenç 

Niğde 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Fahrettin Uluç 

Samsun 

Üye 
Ahmet Turan Soğancıoğlu 

Sivas 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

'Erzurum 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 

ı ı • « »m 

Üye 
Nurettin Yağanoğlu 

Adana 

Üye 
Orhan Otağ 

Kocaeli 

Üye 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
Salih Alcan 

Tekirdağ 

Üye 
Selahattin Tafhoğlu 

Yozgat 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 237) 


