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1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün' 
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ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak
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| bakan Yardımcısı Vekili Devlet Bakanı Kâ-
j zım Oksay'ın yazılı cevabı (7/665) #56:357 

I 14. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 
j Amerikan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposunun 
I ülkemizi ziyaretine ilişkin Başbakandan soru-
| su ve Dışişleri Bakanı Vekili Devlet Bakanı 
I A. Mesut Yılmaz'ın yazılı cevabı (7/669) 357:358 
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Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazıh cevabı 
(7/678) 360:361 



T. fi. M. M. B: 14 9 . 10 â 1983 0 : 1 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Başkanvekili Arif Ş. Bilgin, Başkanvekilliği gö

revine başlaması münasebetiyle bir konuşma yaptı. 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar, hac 

organizasyonu ve ilgili çalışmalar, 

Ankara Milletvekili Neriman Elgin, Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen kitap ya
zımı ve özel dersane uygulamaları, 

Çorum Milletvekili İhsan Tombuş da Avrupa 
Konseyinin aldığı son kararlar, 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/438) nu
maralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu; sözlü sorusunun geri verildiği bildirildi. 

Ankara Milletvekili Halil Şıvgın'ın Adalet Ko
misyonundan çekildiğine dair önergesi Genel Kuru. 
lun. bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli Bey
şehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin (6/365) söz
lü sorusuna, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı 
Mjetin Emiroğiu, 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir vatan
daşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye İlçe
si Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin (6/384) 
sözlü, sorusuna, İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut, 

Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş'ın, Is-
demir'in Irak'la yapmış olduğu demir satış bağlantı
sına ilişkin (6/402) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli' ve 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 
bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edilen üni
versitelere ilişkin (6/408) sözlü sorusuna da Maliye 
v* Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe. Alptemoçin, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun (6/383) 
sözlü soru; önerge», soru sahibi ve ilgili bakan Genel 
Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382), 
Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın (6/395), (6/421) 
Hatay Milletvekili İhsan Gürbtiz'ün (6/3^96), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/401,) (6/403), 

Adana Milletvekili Metin Üstünel'in (6/404), 
Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın (6/406) ve -
İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in (6/434) 
Sözlü soru önergeleri, ilgili bakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından, 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm (6/372), (6/397), 

(6/398, (6/399), (6/400), (6/405 sözlü soru önerge-
, leri, soru sahibi izinli olduğundan, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu* 
\ nun (6/409) ye 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), f 
Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden, 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 

(6/437) ve '; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422), 

(6/423) (6/424), (6/427), (6/429), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin aynı gün

demde görüşülmüş başka soruları bulunduğundan, 
İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun da, (6/411) 

j (6/412), 6/413), (6/426), (6/431), (6/432), (6/433) söz-
; lü soru önergeleri, soru sahibi görevli olduğundan; 

Ertelendiler. 

9 Ekim 1985 Çarşamba günü saat 15.00'te top
lanmak üzere birleşime saat 16.48'de son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 

Arif. Ş. Bilgin 

Kâtip Üye 
Adıyaman 

Arif Ağaoğlu 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Pikri Sağlar 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Arif Ş. Bilgin 
KÂTtP ÜYELER : Durmuş Fikri Sağlar (İçel) Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 14 üncü Birleşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama ya
pılacaktır; sayın milletvekillerinin, salonda bulunduk
larını yüksek sesle belirtmelerini rica ederim. 

A) ÇEŞİTLİ İŞLER 
1. — Bazı komisyonların, başkanlık divanlarını 

seçmek üzere, belirtilen gün, yer ve saatlerde toplan
maları hususunda Başkanlığın duyurusu. 

BAŞKAN — Gündemimizin sunuşlar bölümünde, 
Başkanlığın, Genel Kurula bir duyurusu vardır; bil
gilerinize sunacağım. 

Sayın milletvekilleri, komisyonların 10 Ekim 1985 
(yarın) Perşembe günü Başkanlıkça gösterilen saatte 
ve yerde toplanarak, İçtüzüğün 25 inci maddesine gö
re başkan, başkanvekili, sözcü ve kâtip üyelerini seç
melerini rica ediyorum. 

Komisyonlar, toplantılarını, kendilerine ayrılan sa
lonlarda yapacaklardır. 

Komisyonların adlarını ve toplantı saatlerini oku
yorum : 

Toplantı 
Komisyonun adı saati 

Adalet Komisyonu 14.00 
Anayasa Komisyonu 14.00 
Millî Savunma Komisyonu 14.00 
içişleri Komisyonu 14.00 
Dışişleri Komisyonu 14.00 
Sanayi ve Ticaret Komisyonu 14.00 
Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu 14.00 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu 14.00 
Dilekçe Komisyonu 14.00 
Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonu 14.00 
Plan ve Bütçe Komisyonu 14.00 

(İstanbul Milletvekili Ömer Ferruh İlteı'e kadaı 
yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır, görüş
melere geçiyoruz. 

Sayıştay Komisyonu 14.00 
Millî Eğitim Komisyonu 14.30 
Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm 
Komisyonu 14.30 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 14.30 

Toplantı yer ve saatleri ayrıca ilan tahtalarına 
asılmıştır. 

Bilgilerinize arz edilir. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Görevle yurt dışına giden Devlet Bakanı 

ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'e, dö
nüşüne kadar Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/867) 

BAŞKAN — Sunuşlar bölümünde, Cumhurbaş
kanlığının tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, bilgi
lerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t. Kay* 

Erdem görevle yurt dışına gittiğinden 2 - 5 Ekim 1985 
tarihleri arasında Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Pakistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret 

Bakanı Hüseyin Cahit Aral'a, dönüşüne kadar Mali-

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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ye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin' 
in vekillik etmesinin uygun görüldüğünü dair Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/866) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Ekonomik ve Sınaî İşbirliği konularında görüşme

lerde bulunmak üzere, 8 -14 Ekim 1985 tarihleri ara
sında Pakistan'a gidecek olan Sanayi ve Ticaret Ba
kanı H. Cahit Aral'ın dönüşüne kadar; Sanayi ve Ti
caret Bakanlığına, Maliye ve Gümrük Bakanı A. 
Kurtcebe Alptemoçin'in vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgi
lerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
3. — Bulgaristan'a gidecek olan Millî Eğitim Genç

lik ve Spor Bakanı Metin Emir oğlu'na, dönüşüne ka

dar Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü 
D oğan'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/868) 

Türkiye Büyük Millet. Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teş

kilatı (UNESCO)'nın Sofya'da yapılacak 23 üncü Ge
nel Konferansına katılmak üzere, 13 - 15 Ekim -1985 
tarihleri arasında Bulgaristan'a gidecek olan Millî" 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
dönüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanlığına, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğan'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

IV. — SEÇİMLER 

/. — Adalet Komisyonunda açık bulunan bir üye
lik için seçim. 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz. 

Adalet Komisyonunda açık bulunan 1 üyelik için 
Anavatan Partisi Grubunca Gümüşhane Milletvekili 
Sayın Akif Kocaman aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

V. — SORULAÎl VE CEVAPLAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İzmir Milletvekili Rüştü Sardağ'ın, Türk 

Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

BAŞKAN — «Gündemin «Sözlü Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 

1 inci sırada bulunan soru, İzmir Milletvekili 
Rüştü Sardağ'ın izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

2. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Çakırefe?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevâp verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

3. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 
Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

BAŞKAN — 3 üncü sırada Bitlis Milletvekilli Sa
yın Faik Tarımcıoğlu'nun sözlü sorusu- var. 

Sayın Faik Tarımcıoğlu izinli olduğundan, 
ertelenmiştir, 

soru 

4. '*— Konya Milletvekili Sabrı Irmak'in, yabancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Konya MiHetyekili 
Sayın Sabri Irmak'm, yabancı bir gazeteye verdiği 
iddia olunan demece ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Irmak?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?.. 
Yok. 

Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
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5. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61396) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, Hatay Milletvekili Sa
yın İhsan Gürbüz'ün, Suudi Arabistan Hükümeti ta
rafından Hatay tündeki vatandaşlarımıza uygulandı
ğı iddia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi. 

Sayın Gürbüz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın bakan?. 

Yoklar. 
Sözlü soru önergesinin görüşülmesi ertelenmiştir. 
6. — İzmir Milletvekili Rüştü Şar dağ'in, Türki

ye'de düzenienen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

7. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasarruf
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

8. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

9. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran • Irak savaşının sona erdirilmesiyle 
ilgili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/400) 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şar
dağ'ın 6, 7, 8, 9 uncu sıralarda bulunan sözlü soru 
önergelerinin görüşülmesi, kendilerinin izinli bulun
maları nedeniyle ertelenmiştir. 

10. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, Devlet Planlama Teş
kilatında siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Başbakanın yerine cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna

kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin. Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

I BAŞKAN — 11 inci sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan seya
hatlere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Başbakanın yerine cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Fis-
kobirlik'in yerfıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Rskobirlik'in yerfıstığı üreticileri
ne olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Sayın Üstünel?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 

| Soru ertelenmiştir. 

13. — tzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 13 üncü sıradaki İzmir Milletvekili 
J Rüştü Şardağ'ın sorusu, izinli olması nedeniyle erte-
• lenmiştir. 

İş 14. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
• Arabistan Hükümetinin Hataylı vatandaşlarımıza kar

şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi 
(6/406) 

BAŞKAN — 15 inci sıradaki Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, 10 gün me
hil istendiği için ertelenmiştir. 

E BAŞKAN — 14 üncü sırada Hatay Milletvekili 
; Tevfik Bilal'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hataylı 
! vatandaşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başbakandan 
i sözlü soru önergesi var. 
i Sayın Bilal?.. Buradalar. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. 
• Başbakanın yerine cevap verecek sayın bakan?.. 

Yok. 
i Soru ertelenmiştir. 
| 15. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
P menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 

olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/409) 
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16. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

17. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba-
kandan sözlüsoruönergesi (6/412) 

18. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsala
rın bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/413) 

BAŞKAN — 16, 17 ve 18 inci sıralardaki İstan
bul Milletvekili Sabit Batumlu'nun sözlü soru öner
geleri, soru sahibi görevli olduğundan ertelenmiştir. 

19. — Konya Milletvekili Sabrı Irmak'in, okul ki
taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin 
sözlü sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Metin Emir oğlu'nun cevabı (6/421) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Konya Milletvekili 
Sftbri Irmak'ın, okul kitaplarında kullanılması yasak
lanan sözcüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi bulunmaktadır. 

Saym; Irmak?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum efendim: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masını arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Sabri Irmak 

Konya 

1. Yeni okul kitapları basıma giderken, Sayın • 
Bakanlığınız tarafından yasaklanan sözcükler var mı- • 
dır? Varsa sayışı nedir? * 

2. Varsa kitaplardan çıkarılması emri verilen söz
cükler, Bakanlığınızın hangi kuruluşu ve kişiler tara
fından yasaklanmıştır? ; 

3. Herhangi uygar bir ülkede, bir bakanlığın, 
milletin diliyle oynamak yetkisi olabileceğini düşünü
yor musunuz? 

4». Dilimizde çok eskilerden beri mevcut olan, • 
köylerimizde, kasabalarımızda kullanılan birçok yer- i 
le§mif sözcük yasaklanırken» televizyon gibi çok önem- ' 
li bir Devlet kurumunun* yayınlatında Türkeenin te- \ 
mel kurallarının bozulmasına hatta yok edilmesine i 
göz yummak acaba yeni kültür politikasının bir ge- J> 
reği midir? Ij 

5. İleride, bugün yasaklanan sözcükler serbest 
bırakılıp, Bakanın savunduğu sözcükler yasaklanırsa, 
Sayın Bakan bunu aynı şekilde doğal karşılayacak ve 
«Türk kültürü kurtarılıyor» diyecek midir? 

BAŞKiAlN —- Soruyu cevaplandırmak üzere, 
Millî E&fcim Gençli ve Spor Bakanı Sayın Emk-
oğlu, buyurun efendim. 

Sayın Bakan süreniz 10 dakikaidır.. 
ıSayrn mÜetvekMeri, Mirham ediyorum, dolaşma* 

y a t a elemdim. 

MÎLLÎ EĞÎtfltflM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METT1N EMtfROĞLU (jMalaDya) — Teşekkür 
edlerüm Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, değerli nTâleWek!iUeri; hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Konya Milletvekilimiz Sabri Irmak'm, okul ki
taplarında kutanılmaısı yaısaiklanan sözcüklerle ilgili 
sözlü soru önergesini cevaplıyorum efendim. 

1. Kittap Yıazlma Seferberliği çerçevesinde yazdır
makta olan (ders kitaplarında herhangi bir kelime
nin yasaklanması söz konusu değildir. Bu konuda 
TüıÜt. DM Kurumunun çıkardığı «Aooyaaa Sözlüğü» 
retober almmışttır, 

2. Konu, şaM düşünce ve yorumların üstünde 
düşÜnükneisd. gereken ve de öyle: olan bir husus
tur. Türk dilinin öğretöflme&ii konusunda, Millî EğU 
tim Temel Kanununun 10 uncu maddesinde, «Millî 
birlik ve bütünlüğün temel unsurlarından biri ola
rak, Türk dilinin, eğitimin her kademesinde, özel
likleri Ibozuteıadan ve aşırılığa; kaçılmadan öğretil
mesine önem verilr; çağdaş eğit&n ve bilim dili ha
linde zenipnilegne^ne çalifihr ve bu maksatla Ata
türk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ile işbir
liği yapılarak, Millî Eğitim Bakanlığınca gereken. 
tedibtrler alınır» dwıitoıektedir. 

'Bu hüküm muvacehesinde, Türk dilinin her tür
lü, aşırılıklardan uzak ve ne&iler arasında anlaşma
yı enlemeyecek bir sekide, ilim, kültür ve sa
nattaki gedmeleri karşılayacak, doğru ve güzel ko
nuşulup, yazılafeitocek bir nitelikte kulanumasına ve 
öğrötitlmesÜne özen gösterilmektedir. 

3. Yukarıda da açıklandığı üzere, Türklçeye mal 
olmuş ve halen yaşayan kelimelerin yasaklıanması 
şeklinde bir uygulama söz konusu değildir. 

4. Türk. diinin öğretilmesi ve kullanılmaaıyla il
gili çalışmalarımızda, Atatürk Kültür Dil ve Tarih 
Yüksek Kurumu ile gerekli işibirliği yapılmaktadır.; 
Yüksek kurumun bu konuda ileride vereceği karar
lara da aynı şekilde uyulacaktır. 
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Sayılanınla arz «iderim efendim. (ANAP sıra* 
larından alkışlar) 

BASJKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Irmak, konuşmak işitiyor musunuz? 
SABRÎ IRMAK ^Konya) — Evet efendimi 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Irimak; konuşma sü

reniz 5 dakikadır efendim. 
SABRlt IRMAK (Konya) — Sayın Başkan, sa

yın m'MleHVekilleri; ben bu sözlü sorumu daha ön
ceki bakanımız Sayın Dinçerler'e yöneltmiştim; şim
di Sayın Emiroğlu cevap verdiler ve bu cevaplarında 
en azından bir iyi niyet sergilemesi mevcut; ancak 
gerçek durum biraz daha farklıdır; bunu da sizlere 
kısaca burada belirtmek Merim. 

İSMET TORBANG1L (Manisa) — Sayın Baş
kan, şuraya bakın efendim... 

BAŞKAN — Sayın Irmalk, bir dakika, efendim... 
Sayın milleDvekdlleri, lütfen oturalım efendim, 

ayakta dolaşmayalım, istirham ediyorum, 
İSMET TURHANOİL {Manisa) — Köy kah

vesi gibi aynı. 

SABRI IRMAK (Devamla) —< Sayın milletvekil
leri, Sayın Bakan «Sözcük yasaklaması yoktur» de
di ve buna mesnet olarak da bugünkü Dil Kuru
munun yaptığı sözlüğe göre saptanan kelimelerin kul
lanıldığımı, bunun dışında yasaklama olmadığını be
lirtti; fakat maalesef birçok kelimenin kullanılması, 
gerek TRTlde, gerekse okul kitaplarında (birbirine 
paralel olarak yasaklanmış durumdadır. Daha önce, 
1969 ve 19'70'fli yıllarda dia benzeri girişimler yapıl
mıştı; 2 eski balkan tarafından sözcük yasaklayan ge
nelgeler yayınlanmıştı; fakat bu yayınlanan genelge
ler, kendi içlerinde dahi, kuManılmaısı İstenmeyen ke
limeleri taşıyorlardı, öğretmenler, öğrenciler, yazar 
ve çizerler - ki, bunlar bir dili oluşturan insanlar
dır - bu kelimeleri kullanmaya devam ettikleri için, 
o tarihlerde, her iki genelge de sonuçsuz kalmıştı. 
Ancaik, ülkemizde maalesef şöyle bir yanlış düşünce 
hâkimdir; o da, bir halkın dillini, ozanların, ya
zar - çizerlerin, öğrencilerin, öğretmenlerin ve so
nuçta, halkın yaratmadığı; bu dili, TRT gibi yayın 
organlarının oluşturacağı kanışıdır. Bu sebeple de 
geçmiş yıllarda tüm iktidarlar bu yayın kurumlarını 
hedef seçmişlerdir., 

Bugün, kullanılması istenmeyen kelimelerin niçin 
kullandırılmak istenmediğini incelediğimiz vakit gör-
düğüimüz ve kullanılan bir iki tane gerekçe vardır 
kli, bu gerekçelerin ne derece tutarsız olduğunu bil
gilerinize arz etmek istiyorum. 

Kullanılan 1 numaralı gerekçe, «Yaşayan dil» 
kavramıdır; «Biz yasayan dili kullandıracağız; bunun 
dışındaki, dile yeni gelen kelimeler, bir yerde uy
durmadır» iddiası vardır^ 

Şunu sarmak istiyorum: «Yaşayan dil nedir? Ya
şayan dili kümler, ne şekilde, ne kadar zaman içinde 
saptamaktadırlar? Şöyle bir örnek vermek mümkün
dür: Aynı şey için, «gecikme» «rötar» veya «tehir» 
diyebüyoruzi; hatta çoğu kez, aynı insan, aynı keli
meleri kullanıyor. Bu kelimelerin hangisi yaşayan dil
dir, hangisi değildir? Bunu saptamak mümkün ol
madığı gibi, bunu sağlam, bilimsel bir gerekçe ola
rak da kullanmak mümkün olmuyor^ Bir de, Anayasa 
dilini kullanmak iddiası vardır. 

Sayın milletvekilleri, Anayasa, sonuçta bir yasa* 
dır; Türkçe dil sözlüğü değildir. Bugünkü, yani 1982 
Anayasasına (baktığımız vakit, ıbürçok öz Türkçe, arı 
Türkçe kelimelerle birlikte, ağır Osmanlıca kelimele
rin de kullanılmakta olduğunu görüyoruz. O zaman, 
'bunların hangisi anayasal dildir? Bunu da bilimek, 
bunu da saptamak, mümkün değildir. Burada bir ter
cih yapılması, yani aynı Anayasada öz Türkçe keli
meler var iken, bunun taim a'ksi durumundaki ağır» 
eskii kelimeleri, saray diline ait kelimeleri kullanmak, 
aoaJba anayasal dili kullanmak mıdır? Burada, üzü
lerek ifade etmek gerekiyor kıi, özeHiMe Anayasa dili 
iddiasıyla birtakım kelimelerin ayıklanmaya çalışıl
ması, kanımızca, başka bir düşünceyi, başka bir zih
niyeti insanın aklına getÜrmdktedir... 

Son olarak şunu da vurgulamak istiyorum: Bir 
de, daha az olmakla beraber, dilde yeni kelime tü
retmenin bazı kurallara bağlı olduğu iddiası vardır. 
Bu da, özetle, fiillere getirilen eklerin, isimlere geti
rilemeyeceğidir. Bunun, dilimizde yerleşmiş birçok 
örnekleri var; ancak, dil Ibilimiyle uğraşanların da 
yakından badikleri gibi, bir kural, eğer dilde yer
leşmişse, halk tarafından kullanılmaya başlanmış ise, 
artık, o kuralın doğruluğu veya yanlışlığı tartışıla
maz. 

•Eğer, dile saygı açısından bakılıyor da, «Bir 
kural çiğnenmiştir; bu kuManılmamalıdır» deniyor 
'ise, o zaman TRT'nin yayınlarına bakmak lazımdır. 
Dil konusunda bu kadar hassas isek, devletin en 
önemli kurumlarından birisi olan TRT'de yapılan 
yayınlarda, Türkçenin temel kurallarının her gün 
çiğnenmekte olduğunu ıgörüyoruz. Esas saygı, Türk
çenin temel kurallarını bozacak şekilde yayın yapan 
TRT yayınlarına hâkim olmaktır. 
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'Sayın (Bakanın, kbnuşmamın başımda bir İyi ni
yet sergilediğini yahut ser$flemek istediğini gördüğü
mü belirtmiışitıkn; üimit etmek î tiıyorum ki, bu uy
gulamalar, gerçekten yanlış, başka W zifhniyeti ifa
de eden uygulamalar, yeni Sayın Bakanımız tara
fımdan engellenir ve bu uygulamalar son bulur. 

Bu ümilt ve duygular içlinde yüce heyetinizi say
gılarla selamlıyorum. (HP sıralarımdan alkışlar ) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Irmak. 
Soru oeivaplanldırı!limı̂ tırs 

20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Mıietvekîi 
Cüneyt Canıver'im, yakınları aranan bazı vatandaşla
rın yurt dışına çıkışlarıma tahdt konulduğu iddiası
na ilişkin içişleri Bakamından sözlü soru önergesi. 
var. 

Sayım Canver?..T Buradalar. 
Sayım Bakan?.,. Yok. 
Soru erMenmişitir. 

21. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat -. Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

BAŞKAN — 21 indi sırada, Aklana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Yoagat Çayıralan İlçesinde bazı 
vatandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi var. 

- Sayın Canyer?... Buradalar. 
Sayın Bakam?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

22. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Suudi Aralbîstan Hükümetinin, 
(Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı vize 
engellemesine ilişkin Dışişleri Bakamımdan sözlü so
ru önergesi., 

Sayın Canver?..* Buradalar. 
Sayın Dışişleri Bakam?... 
DEVLET BAKAMI A. MESUT YILMAZ (Rize) 

— Bir hafta mehil iliyoruz. 
BAŞKAN — Bir hafta mehil istendiği için er

telenmiştir. 

23. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü som önergesi (6/426) 

BAŞKAN — 23 üncü sıra, İstanbul Milletve
kili Sabit Batumlu'nun sözlü soru önergesi, Sayın 

( Batumlu görevli olduğu için ertelenmiştir. 

24. ~ Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 
Eylül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı 
iddia edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi ve Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'in cevabı (6/427) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Adama Milletve
kili Cüneyt Camıver'in, 12 Bylül 1980 günü yayın
lanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia edilen bir kamu 
görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
vardır. 

Sayım Canver?... Burada. 
Başbakan yerine cevaplandıracak sayın bakam?... 

Burada. 
Soruyu okutuyorum efendim^ 

Türkiye iBüyülk 'Mitten Medüfeî Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın .Başbakan Sayın Turgut 

Özaıl 'tarafından sözlü olarak cevaplandmOmasını say
gılarımla 'talep ederim. 

Cüneyt! Canver 
Adana 

8.9*1985 tarihli Cumhuriyet Gazetesinin «Dar So
kakta Siyaset» başlığı l e yayınlanan yazı dizginde 
«12 Eyflül 1980Hen yaklaşık üç hafta önce, 12 Eylül' 
ün birinci bliMıM îmi hazıdaimakla 'görevlendirilen iki 
kişiden Mirinim, o sıralarda Bışişlerindle görevli devlet 
memuru olan Büyükelçi Göçkün Kırca olduğu» belir-

. tjlmekliledir. 
Bugüne kadar, aldı geçen devlet memurundan, Dış

işleri Bakanlığından ve Cuimhurbaşlkaniığı katından, 
ktonu ile ilgili herhangi 'bir açıklatma gelmediğine gö
re :. 

. 1. Adı geçen devlet imemuru, 12 ByM 1980\İen 
önöe hangi nedenle Türkiye'de bulunmuştur? 

2, Türkiye'de bulunduğu süre 'içerisinde, 12 Ey
lül 1980 harekâittnın birinci 'bi'MÜrisini, harekâttan 
üç hafta .önce hazırlamak üzere, Dışişleri 'Bakanlığın
ca kendiline bir taümât yerilmiş midir? 

3. Senelik izinde olsaüar bile, devlet mfemuria-
rtnın, özellikle askerî müdahaleilerin bildirilerini ha
zırlamak gîbi faaliyetlerde bulunmaları, yürürlükteki 
mevzuata uygun mudur? 
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4. Adı 'geçen 'görevli, kendisine talimat 'verilme
miş 'bile clllsa, yapitığı çalışmaları bağlı 'bulunduğu 
D-ışjjileri Bakanlığına açılMamış Imı/drr? 'Dışişleri <Ba-
Ikanlığının 'bu çahşhıalardan haberi 'veya sonradan 
ona'yi var imidir? 

5< (12 EyMIden önce, askerî harekâtın 'birind bil-
diosirili hazırlayan, harekâttan isionra yeniden yur't 
dışı ıgöreve atanan bu görevdi hakta la , Cumhuriyet 
GazJdCesindbkÜ yayıınldan sonra, Hükümeıtinizin Dişi
leri Bafcanlığmca herhangi 'bir istem yapılmış imidir? 

•BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sa
yın Devlet Balkanı Mesut Yılllttıaz, buyurun efend'im. 

DEVLET BAKANI A. (MESUT YILMAZ (Rize) 
— Saym ^Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Mil-
letvelkii Cüneyt Canver%ı, 'Büyükelçi Coşkun Kırca' 
nın 12 Eylüll bildiriıs'in'i hazırlamakla »görevli kişiler
den biri olduğu ile ilgili, Sayın Başbalkanıımıza yö
nelttiği sözılü tsoruyu cevaplandırmak üzere huzuru
nuzda bulunuyorum. 

Değerli miltovekiffieri, 'Büyükelçi Coşkun 'Kırca' 
nın, 11 Ağustos -22 AğufclSols 1980 'tarihlerinde, izinli 
olarak, 'New Yoık^aki 'BirCê ımiş Milefller Nezdinde-
•k!i Dai'mî Delegeliği görevinden ayrılmış tozduğu, 23 
Ağusitiois tarihinde ise görevinin hasına döndüğü, Ba-
kanlığı>mız dosyalarının inceten/mesinden anilaışıfrmalk-
tadrr. 

Büyükelçi Kırca*ya, 12 Eylül Harekâtının 'bÜMi-
rilsinin hazırlanmasına katılması ycUunda görev 'veril
diğine dair, dosyalarda b'illlgi olmadığı gibi, Büyükelçi 
Kırca'nın ıböylte 'bir faaliyet 'içime girmiş olduğu hak-
'kında da, Ibi'âği veya belge ide imevcuft değildir. 

öüe yandan, 'Blüıyfil'kelçi Kırca, Cumhuriyet Gaze
tesinin 8 Eylül '1985 tarihli nülshaısında, Yalçın Do
ğan lilmzaisıyla, hakkında öne sürülen iddiaları lyaîan-
lıaımıış ve bu yalanlama, adı "geçen gazetenin 22 Eylül 
1985 tarihli nüshasında aynen yayınlanmıştır. Bu du
rum karşısında, Büyüikelçi Coşkun Kırca hakkında 
ayrıca sorutturma açılması yoluna gidiHmesine gerek 
duyuilmamışltır.. 

Yüce Meüliis'in'ize saygılarımla arz ederim. 
ıBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Canver, konuşmak Miyor mulsunuz? 
CÜNEYT CANVER .'CAldana) — İstemiyorum. 
BAŞKAN — Sloru cevaplandırılmıştır. 
25. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, hü

küm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişler Bakanından sözlü soru önerges (6/428) 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Mün&'r Se
vincin rözlü sorusu, 10 ©ün mehil istendiğinden er
telenmiştir, 
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26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver in, eği-
I tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim-
I de görev almaya zorlandıkları iddiasnıa ilişkin Millî 
j Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner

gesi (6/429) 
ıBAŞIKAN — Adana Milletvekili 'Cüneyt Canver' 

| in, gündemimizin 26 ncı sırasındaki sözlü sorusu, iç-
I tüzüğün 97 nci maddıesi gereğince ertelenmiştir. 
I 27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
V kamu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapıl-
I masına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 
I 28. '— İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
I İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
I düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/432) 
I 29. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü-
I kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz-
j lü soru önergesi (6/433) 
l BAŞKAN — istanbul Milletvekili Şahit ıBatum-
I lu'nun 27, 2'8, 29 uncu sıralardaki önergeleri, görevli 
I 'olduğundan dolayı ertelenmişltir. 
I 30. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
I in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan 
I sözlü soru önergesi (6/434) 

'BAŞKAN — 30 uncu sırada, 'Maribul M'i'üetve-
I feili Hüseyin Avnİ Güler'in, banker ve bankerzede-
I tere iliışkün 'Başbakandan sözlü soru önergesi Vardır. 

Sayın Güler?.. (Buradalar. 
I Sayın Başbakan veya İliglll Sayın halkan?.. Yok.. 
I Sötzfflü soru önergels'i erltelenmi'ştjr. 
I 31. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
I kar'in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla-
I cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
I önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Diyarbakır Millet-
I vekili Mahmud Alftunalkar'ın, 'tütün ve ıs'igaradan dev

let 'tekidinin Ikaldırılacağına dair 'beyanına ilişkin 
I Başbakandan sözlü 'soru önergesi yer almaktadır. 
I Sayın Altunakar?.. Burada. 
I Sayın 'Başbakan veya cevaplandıracak sayın ha

kan? Yok. 
Soru ertdeiMMştir. 
32. — Hatay Milletvekili Tevfik BHal'in, Hatay 

I Emniyet Müdürlüğünde gözaltına alınan bazı kişilere 
I ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/439) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Hatay MiıMelfcvekiii 
Tevfik BiaıPin, Hatay Emniyet Müdürlüğünde göz-

I altına alınan bazı kişilere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi yer almaktadır. 

I Sayın Bilal?.. Yok. 
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Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru erifidlenimişltir. 
33. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Hatay 

tlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/440) 

BAŞKAN — 33 üncü sıratta, Hatay M'i'lleUJvekÜi 
Itevfik Bilal'in, Hatay İlinde bazı (vatandaşların mez
hep ve 'inançları 'hedef alınarak telhldilt edildiği iddia-
srna İl'iışkin DçişHerti Balkanından sözlü «soru önergesi 
v<jr alimak'taidır. 

Sayın Bilal?.. Yok. 
Sayın Balkan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö

netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/441) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Hatay Milfetlvekilli 
TeVfİk Bilal'in, Sıkıyönetim kanununa göre görev
lerine 'son verilen öğretlmenlere ilişkin 'Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor BakanınJdan 'sözlü soru Önergesi yer 
aılmaıktaidır, 

Sayın Bilal?.. Yok. 
Sayın Balkan?.., Yok. 
Som eriüelienim'işIlJir. 

35. >— Zonguldak Milletvekili İsa Vardat'ın, An
talya Doğumevindeki bir doktor hakkında soruştur
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin sözlü sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'in 
cevabı (6/442) 

BAŞKAN — 35 İnci sırada, Zonguldak Millet
vekilli tsa Vardal'm, Antalya Doğumevindeki bir dok
tor hakkında soruşlturma yapılıp yapılmadığına iliş
kin Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanından sözlü soru 
önergesi 'yer aıl'makfcadır. 

Sayın Vardal?.. Burada. 
Sayın Balkan?.. Burada. . 
Soru önergesini okutuyorum efendim. 
. Türkiye IBü'yütkf Millet Mec&î başkanlığına 

Aşağıdaki sorulanımın Sayın Sağlık ve Sosyal Yar
dım Ba'kanı tarafımdan sözlü 'olarak oevaplanidırılma-
sına aracılığınızı arz eklerim. 

Saygılarımla. 
îsa Varda! 
Zonguldak 

1. Aritalya Doğumevi doktorlarından Ali özer' 
in, Wr mlülddet evvel, doğuştan 'tek olan sağlam böb
reğini almak şıırefbi'yle, hastanın, bir yakınının böb-
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reğini vererek hayatını kurtarmasına neden olmasın
dan dolayı, ilgli doktor hakkında gerek cezaî, ge
rekse disiplin yönünden 'bir işl'eım yapılıp yapılma
dığı? 

2. Doktor Ali özer'in başka bir yere naklen ta
yini yapimuş olmasına rağmen, 'bugüne kadar göre
vine niçin başlamadığı? 

3. Dr. Ali özerlin, gerçekte hasta oAmamasına 
rağmen, hepatit (isarılık) 'teşhisiyle kendils'ine uzun 
süreli rapor veren d'okltor hakkında bir soruşturma 
yapılıp yapılmadığı? 

4. Böbrek olayının meydana geldiği dönemde M 
Sağlık Müdürlü olan Dr. Hüseyin Rençber'e, olayı 
'kapatması için Bakanlık Tedavi Kurumları Gend 
'Müdürü tarafından baskı yapılıp yapıllrnafdığı ve bu
nun neticesi olarak, 11 Sağlık Müdürü Dr. Hüseyin 
Renicberln görevinden alınarak, Manlisa Merkez Sağ
dık Ocağı Tabiibl'iğine altanıp atanmadığı? 

5. Böbrek olayının kahramanı Dr. Ali özer'in, 
siyasî etkinliği olan bazı şahısların aracılığı ile tekrar 
Anta'îya Doğumevi doktorluğuna atanması için yapı
lan çalışmalarda bakanlığın tuıfcu'munun ne olduğu? 

6. Dr. Ali özer'in gözlerinin tileri derecede ya
kın mesafeyi göremediği ifade edilmdk'tsedir. Bu du
rumda adı geçenin ameliyat yapmasında sakınca bu
lunduğundan bakanlık olarak ne gibi bir işlem ya
pılabileceği? 

IBAŞJKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Sağ
lık ve Soöyal Yardım Balkanı Sayın Mehmet Aydın; 
buyurun efendim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDAM BAKANI MEH
MET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, yüce 'Mec
lisin değerfi üyelerli; Zonguldak 'Milletvekili tsa Var
da! aıkatiaşımızın sorularını cevaplandırmak üzere 
huzurunuza çıkmış bulunımak'tayıim. 

L.incı sorunun cevabı : Antalya Doğumevi Kadın 
Hastalıkları ve »Doğum Uzmanı Dr. Ali özer hakkında 
bakanlığımca yapılan ımlülfleifltiş 'tahkikatı 'sonunda dü
zenlenen raporda, doğuştan tek olan sağlam böbre
ğini almak ve hastanın bir yakınının böbreğini ver-
ımesü suretiyle 'hayatının idamesine neden olduğu ka
naatinle varılldığı, bu nedenle de adı göçen dbkltor 
hakkımda Memurun ıMulhakematı Hakkında Kamın 
uyarınca kamu davası açılmaisı ıger'ektiği biMrilm'iş-
târ; • • 

Bu tahkikat «sonucu, durum adlî mercilere intikal 
e'tltirilmıiş olup, daiva deıvam etmektedir. 

Bu dava i e ilgili olarak mahkemeden alınan bir 
yazı üzenine, Doktor Ali özerlin, mezkûr olayda ne 
kadar tosurfu öldüğü, 1'593 sayılı Umumî Hıfzıssıh^ 
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ha Kanununun 10 uncu ve 1219 sayılı Tababet ve 
Şuâbatı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanun uya-
nnca, Yüksek Sağlık Şûrasına sorul'muş; Şûra, 12 
Haziran 1985 tarihli toplantısında, adı geçen dbkto-
run 4/8 kusurlu olduğu görüşüne varmıştır. 

Doktor Ali özer hakkında herhangi 'bir disiplin 
cezası verilmemiştir. 

12 ndi sorunun cevabı: Doktor Ali özer, 29 Martt 
1985 tarihinde, Muğla-KÖyceğİz Devlet Hastanesine 
atanmış ilse de, keridM 28 Ocak 1985 tarihinde 7 
gün; 3 Maiyus 1985 tarİhindie Gülharte Aisfcerî Tıp Aka-
demesi (Kcimutanlığı En'feksİlyion Hastalıkları ve Mik-
Hdbliyloloji 'Ana Bilim Dalı Başkanlığından, isftirahaıt 
sonu tekrar koritrola gelmesi kaydıyla, 3 ay, sağlık 
kurulu raporu almış ve bu süre sonunda tekrar 3 ay
lık bir kurul raporu daha verilmiştir. 

Adı geçen, halen raporlu olduğundan, tayin ka
rarı kendiislne tebliğ edlememişjtir. 

3 .üncü sorunun cevabı : Doktor Ali özer'e Gül-
hane Askerî Tıp Akadem'isi MiknoM'jtolbji Ana Bi
lim Dalı Başkarilığmdan 3 ay «Hileli 2 rapor veri'limiş 
olup, bunlar tek tabip raiporu olmayıp, sağlık kuru
lu raporudur. 

4 üncü sorunun cevabı : M Sağlık Müüür'ü Hü
seyin Remçjber'in, Manisa Merkez Sağlık Ocağı Ta
bipliğine aitanmaisı, olay ile ilgili değfildir. 

5 indi ısorunun cenahı : Doktor Ali özerin Antal
ya'da bakanlığımıza bağlı bir sağlık kuruluşuna ata
masının yapılması söz konusu olmamıştır. 

6 ncı sorunun cevabı olarak, «ayın milletMek'flimn 
hu 'beyanı dolayısıyla gerekİi inceilemeyîi yaptırma-. 
mızın mülmlkün olduğunu arz ediyorum. 

Saygılarımla. 
BASMAN — Teşekkür ederim Saym Bakan. 
Sayın Isa Vardal, konuşmak istÜyor musunuz 

•efendim? •* 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Teşekkür ederim 

•Sayma Başkan, konuşmak istem'iyorulm. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırıltmıştır. 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Köy 
Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve Yol - İş 
Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu is sözleşmesinin ya
pılamayış nedenine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/443) 

(BAIŞKIAN — 36 ncı sırada Diyarbakır M'iİötive-
kıii Kadir Nanin'iin, Köy Hizmetleri Genel Müdüdü-
ğülnıde çalışan ve Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin 
toplu iş sözleşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Kadir Narin?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap vermek isteyen Sayın 

bakan?.< Yok. 
Soru önergesi erbelienımiştir. 
37. — İzmir Milletvekili Durcan ' Emirbayer'in, 

İzmir • Güzelbahçe'de tapu ve ruhsat alınmadan in
şaatına başlandığı iddia edilen bir kooperatife ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önerge
si (6/444) 

BAŞKAN — 37 noi suratta; İzmir Mİffleftyekffi 
Durcan Emıirlbayer'in, izmir - Güzelbahçe'de tapu ve 
ruhsat alliıımmadan inşaaltınia başlandığı iddia edilen bir 
kooperatife i'ldşkün Bayındırlık ve İskân Bakanından 
ısözl'ü som önergesi var. 

Saiyım fimikbaiyer?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?., Yok. 
Soru önergesi ertetenımliişltir. 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İli ve ilçelerindeki sağlık hizmetlerine iliş
kin sözlü sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'ın cevabı (6/445) 

IBAŞKAN — 38 inci sırada, Diyarbakır MdıMetve-
fcilii Kadir Nanin'dn, DaVarlbalkıır llii ve ilçelerindeki 
'sağlık hizmetlerine ilişkin Sağlık ve Sosyal1 Yardım 
Balkanımdan sözlllü soru önergesi var. 

(Sayın Narin?.. Buradalar. 
iSayırt Bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorumım : 

Türlkıiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Aşağıdaki sorumun Sağhk ve Sosyal Yandım Ba

kanı Sayın Mehmet Aydm tarafından sözlü olanak 
cevapiSanldınlmasının sağlanmasını saygıttamla arz 
ederim» 

• • ' 'Kadir Narın 
(Diyarbalkıır 

1983lerden beri planllaman Diyarbakır İli Çüıngüş 
İlçesi 100 yataklı Devlet Hastanesi projesiyle ilgili 
olarak herhangi bir faaliyötite bulunulmuş mudur? 
Bulunulmuş ilse, bu haistanenıin sön durumu nedir? 

a) YıMandan beri sağlık hizmetlerinden yoksun 
••oflıan bu ilçe halikı, hayatî önem taşıyan bu sağlık 
^dsîsılarine- ne zaman kavuşacaktır? 

Ib) Diyarbakır M1 ve ilçelerinde Sağlık personelli, 
doktor, ebe, hemşire ve yardımcı hizmetli ihtiyacı ne
dir? Eksik olan bu personel ne zamıan ihtiyaca cevap 
verecek duruma getirilecektir? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sağ
lık ve Sosyal Yardım Bakanı Sayın Mehmet Aydın, 
buyururi efendim. 
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SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI | 
MEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, yüce I 
Mecil'isim değerli üyeleri; Sayın Kadlir Narin arka-
dıaşumızıın, Diyarbakır fili Çünigüş llçösi Devlet Has- i 
tonesîyle ilgili sondası hakkıımda cevap vermek üze- 1 
re huzurunuzda. bulunuyorum. I 

DalbJa önceki yılarda 100 yatakU devlet hastanesi 
projesi olarak plamlammıs, buluman bu hastane hakkın
da, DJyarlbalkır Valliğinliim, balklaMığımıııza gönderdiği 
'23 Ocak '1984 tarim Ve 1282 sayılı yazı lie, Çüngüş İl
çesinin i merkezinle uzaklığının 110 kiömetre olması, I 
yolunum a'sfaillt ve her mevsimde ulaşılma açık olması, I 
nüfusunun tüm köyleriyle blrîikite 19 bine ulaşması, 
aıncaik ilçe merkezimin nüfusu beş, altı bin aivarııtda 
oteıası doJayisııyla buraya yapıHaicalk ıhatsftameriin, bu il-
çelden başka yere hitoı'dt vermesinin mülmkün olaıma-
yaioağı ve yöne Çümgüş fiçeslme 55 kiomeifcre uzaklık
ta 25 yalaklı Ergani Devlet Haistanesünin bulunduğu 
ibildürierek, 100 yataklı haisltame yapımımın ranltalbl ola
mayacağı biİdMömtiçltir. 

IBumun üzerime, 1985 yilında, ilçe nüfusumun azlığı 
göz önüne alınarak, yatırım programında, Çünigüş 
DeVklt HalstanesMn 50 yaltaMı dllması* Devlet Plan
lanma Teşfâaıtı MülslCeşiariığımdam Istemlîmişıt'iır. Ancak. 
valfiliilk, anılan ilçede 50 yaltalklı hastane yalpımım uy- I 

- gun görmemektedir. Milî Güvenlik Kurulu Genel 
Sekreterliğimde 8 - 12 Temmuz 1985 tariMerimde ya
pılan topîamtıliartda, valilik, 50 yaltakta hastanenin ya
tırım programımdan çıkarılmasını istemiş. 

(Bu durum karşısında, muhterem arkadaşımız, «Bu 
içe, bu sağlık teslisine ne zaman kavuşacak» diyor. I 

(Biz bu sene özellikle, bütün ilçe hastamderilmtae 
önem verDyoruz; amcalk, ilçelerimizin birçoğumda ma-
alıesief yaltakUl tedavi kurumu mevcut bulunmamakla- I 
dır. Bu itibarla bu, bir planlama ve bir ömceîilküer me- I 
selesi hailime gelmektedir* ' 

Simidi Dilyaırlbakır'a bağlı ilçe merkezlerimden Er- I 
gani'mlm 25 bin, Bismil'im 20 bira, Slvan'ıin 45 bin nü
fusu var; Ergani ve Silvan'da, bu nüfûslarına mıuka- I 
•bil, 25 yataklı tedavi kurumu mevcut Çümgüşlün 
Merkez fice nüfusu beş, aflıtı bin civarımda olmasına 
rağmen, vaktiyle burası içim 100 yaltalklı tledavi kuru
mu yaıpıttmaısı içim teklllf edıillmlş ve belki de prolbliemı 
'bir ölçüde buraidan başlamıştır. Nüfusu 20 bin olan I 
Bişmiide bunıa mukabil, hiçbir yataklı tedavi kurumu I 
da mevcult bulunmamaktadır. 

0 itibarla, biz bu sene, evvela, merkez ilçe nüfusu I 
10 binim üzerimde olam ilçelerimizi yaltalklı tedavi ku- I 
rumuna kavuşturmak için birtakım plantem çalış- | 
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malarıma girişmiş budummalkltajyız. EHbettite ki, önümüz--
ıdek'i yılarda sağdık teslisime fcavu^urıulmaisı bakımın-
dain Çünigüş İlçe/si de mazan iülbare alımaıcalkltıf. 

'Benim tesp'it etmiş olduğum bir ilke, bütün ilçe 
merkezleriırrMn yaltalklı sağlık teslislerime katvusttırul-
ması yolumd'aldır. Amcalk, tabiatlıyla bir priyorite tesisi 
licap ed'ince, fcallalbalılk olan yerlerden başlamak gere
keceği de aşikârdır. Binaenaleyh, Diyarbakır'ım, sim
idi arz ettiğimi bu 3 ilçesi yaml (Ergani, Blismiil, Slivam 
lilçeleri) bu seme öncelik arz etmektedir. 

Arkadaşımız som sualinde, Diyarbakır filimde, ilçe
lerinde sağlık personeli ihtiyaçlarımı soruyor. 

IMuhlterem arkadaşlarımı, bizim, burallardla sağlık 
personelli ihtiyacı şudur diye .çok objektif birtakım öl
çüler koymamız mülmküm değildir; bu izafi bir ha
disedir. Yani, «Bu yıUa göre ihtiyaç şudur» dersimiz, 
ibir dalhakü yi, bu, daha da arltalbiilliir, İhtiyaçlar bitmi
yor; çünkü biz, baltı ülkelerime nazaran, sağlık per
soneli açısından genelde birçok açıklarla. karşı kar
şıya bulunmaktayız. O itibarla, elbete ki, Diyarba
kır'ın sağlık personel! ihltliyacıyla her gün karşılaşıl-
maktaldır. Özelikle doğuda ilçe hastanelerine uzman 
ıheklim altamaisı yapimaısı için, bakanlığımı, yine ilke 
kararı almıştır. Burnum üzerinde haissaısiyeitte duruyo
ruz ve bu açıfMarım fcapamm'aisı bakımımdan, Diyarba
kır mağduriyete uğraöııışltır veya oraıya özel bir mü-
lalbJazamiıız vaırdır, diye bir şey söylemek mürnıküm de
ğildir. Elltoizlden geMği kad^r, buralarım durumunu 
'incelemelk suretiyle, bu yöreler<jm'iıze ve her tarafa 
(hizmet götürmeye çalışmaktayız. Maruzatım bundan 
Sbaırdllür.;' 

Saygtlar ısuraarum. '(Alkışlar) 
IBAŞKAN — Teşeklkür ederiz Sayım Bakam. 
Sayım Nailin, 'konuşmak işitiyor musunuz? 
(KADİR NARÎN (Diyarbakır) — Hayır Sayın 

Başkan, -'teşekkür ederimi. 
IBAŞKAN — Soru cevaplandırıllimış;tır. 
39. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Sı

kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da gö
reve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi {6/446} 

40. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, as
garî ücrete ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi {6/447) 

41. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Dic
le Üniversitesine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/448) 

BAŞKAN — 39, 40 ve 41 imci sıradaki, Sayın Ka
dir Narinin sözü soruları, İçtüzüğün 97 noi mad-
desi gereğince ertelenmiştir. 
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42. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/449) 

'BAŞKAN — 42 noi amada, Aydım Milletvekili E r -
tuğrul Gökgün'ün, Aydın - Kuşadası ilçesi Davutlar 
Bucağı Belediye Başkanına iilîiş'kin İçişleri BakaıiMndan 
ısözıl'ü soru önergesi vardır. 

ıSayıfl GÖkgün?., Buradalar. 
ISayım Ba'kan?., Yolk. 
(Soru eklenmiştir. 

43. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'm, Te
kirdağ - Malkara Devlet Hastanesinde meydana gel
diği iddia edilen bir olaya ilişkin sözlü sorusu ve 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mehmet Aydın'ın ce
vabı (6/450) 

BALKAN — 43 üncü sırada, Tekirdağ Miill©tv«lkalli 
Salih Alban'ın, Tekirdağ - Mailkara Devlet Hajsltame-
sinlde .meydanla geldiği iddia edilen bir olaya ilişkiin: 
Sağlı'k ve Sosyal Yardım Balkanınldan sözlü soru öner
gesi varıdır. 

Sayım Aloan?.. Buradalar. 
iSayın Balkan?.. iBuıraldialar. 
önergeyi dkütuyorum : 

Türkiye Büyük Milat Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sağlık ve Sosyal Yandım Ba

kam tarafından sözlü olaralk eevapilandtafaalsını say
gılarımla arz dderim. 

'Salih Akan 
Teikirdağ 

1. Tekirdağ ilkelerinde mevcut devlet hastane
lerimde geceleri döktorferın niölbet tütaa zorunluluğu 
yok mudur? 

2. 16.7.1985 günü saat 24.00 sularında, zehirlen
me nedeniyle Malkara Devlet Hastanesine acilen gi
den Bayan Ya'digâr Oamgöz-'e hangi nöbetçi ddk'tor 
müdahallo etoiştir? 

3. Müdahalede builunıain doktorun esas görev yeri 
neresidir? 

4. Müdahaleye gelen doktorun «Hastaya tahiffl 
yapacağım» deyip, tüm mevcut personeli yamımidan çıı-
karöaralk hastasına tecavüz veya saırkımlbıilık ettbiğidi 
görenlerin kimler olduğunu açıklar mfâiimız? 

I5< Flaikir bir aü'lenıin başına gelen bu olaya Kay-
mattoamihik, emnüıyet amirliği, i saflık müdürlüğü ne 
®ibü bliır İşlem yapmışlardır? 

6. Olayla ilgili doktor hiaüa nerede görev yap
maktadır? Böyle bir kişinin görevde kataası, sizce 
sağlık hizmeti veren camiaya nasıl n'öt veridirec^ir? 
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ıBAiSKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sağ
lı'k ve Sosyal Yardım Balkanı Sayın Mehmet Aydın, 
Ibuyurun efenldim. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MıEHMET AYDIN (Samsun) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; Sayın Aîcan'ım sorularının ce
vaplarını teker teker arz ediyorum. 

1 inci sorunlum cevalbı : Tekirdağ Malkara Devlet 
Hastanesinde, Yataklı Tedavi Kurum'Uan İşletme Yö
netmeliğine göre, icalpçı nöbeti tutulmaktadır. Ma
lumu âlniz Jcapoı nöbeti, «isteridiğinlde çağırılacaktır» 
manası madır ̂  

2 nci sorunun cevalbı : 16.7.1985 günü saat 24.00 
isu'larındıa, zehirlenme nedenliyle, Malkara Devlet Has
tanesine adilen kadldırian Yadigâr Camgöz'e vak'a 
adlî oûay niteliği taşıdığı için, Malkara Sağlık Ocağı 
Talbiıbi Ddktor Metin Memiş, Adi talb'ip sıfatlıyla -ya
sa gereği- müdahale etmiştir. 

3 ündü sorunun cevalbı; aşağı yukarı aynıdır : DJD&-
ıtar, Tekirdağ Malkara Sağlık Ocağı tabilbi ölüp, 224 
sayılı Sösyalleşltürm© Kanunun 10 uncu mlalddetsi hük
mü gereği, aiynı zamanida adlî talbip görevini de yü
rütmektedir,, 

4 üncü siorunum cevabı : Hadiseyi görenferin kimi
ler olduğu hususunda cevalbımız da şu şekMedir : 
ilk tahkikatın ıgizllliliiği dolayısıyla, dosyamızda kayıt
lı bulunan tamukların ismini bu aşamada bildirmemefk-
teyüz. Yani, (isimler dosyamıızida mevcuttur. 

5 indi sorumun eevaibını da şöyle arz edliyorulm : 
Malkara Sağlılk Ocağı Talböbffi Ooktor Mdtin 'Memilş 
halkfcınlda düzenlenen,. 29.9.198'5 gün ve 18 sayılı Mü
fettiş Raporu uyanınca : 

*L €57 sayı'lı Devlet Memurları Kanununum 2670 
sayA Kanunla değişik 125 imci maddesinin (E) fıik-
ra'sımm (g) bendi uyarınca, «'Memuriyetten çıkarılllma-
'sı» taîdbiyle BaJkaml'ik Yüksek Disipllin Kurulunla şevki 
yapilmıştır.. 

'2, Disiprlim cezaisi sonuçlanıncaya 'kadar, vilayet
çe, tedbir olarak, Malkara Sağlık Ocağı 'tabipliğinden 
alınarak Karaoalkulavuz Merkez Sağlı'k -Ocağına malk-
Iddiömiş; BalkanMcça da, 2.1Q<19»5 tertibinde, -Etilim» 
Uzunköprü HamiJdîye Sağlık Ocaığılnia atanmıştır. 

• 3< Adlî yönden ilse durum, Cuımtarliydt Savcıflıığı-
nıa intikal etmiş ölüp, takibat henüz sonıuçlainmamı̂ -
!tiı\ . . 

6 ncı sorunun cevalbı da, yuîkaırıldalfci bayaınllanm 
arasın)dladw. Arz öderim. 

iSaygıtorımia. (Alkışlar) 
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BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın Balkan. 

Sayın Alcan, konuşmak İstiyor musunuz? 
SALİH ALOAN (Tekirdağ) — Evet efendim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Sayın Alcan, süreniz 5 dakikadır efendim. 

ISALÎH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkanım, 
dayın milletvekilleri; konunun önemimi anlayarak, ti-
ıtizlIJkle üzerİ'ne giden Sayan Bakanımın, bundan sonra 
da, kendisine, önemli bulduğum, «Sağlık Ordusu»nun 
hastajlıiklarım ildütiiğîmde, üzerine gideceğine inancıma 
'burada bir kez daiha vurgular ve ilimin dahilindeki 
sorunlara bu iyli niyetiyle yardımcı olacak'larına öten 
'inancımı açıklar, kendisine teşekkür ederim. 

iSaygular sunarım. (Alkışlar) 

jBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aloan. 
Soru cevaplllandırılimıış'tır. 

44. — Tekirdağ Milletvekil 
kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli 
kin Başbakandan sözlü soru ökergesi 

BAŞKAN — 44 üncü su-ad^ki Tekirdağ Milletve
kili Sayın Salih Alcan'ın sözfllü 

fi Salih Akan'in, Te-
alacaklarına ilis-

(6/451) 

soru önergesi, içtüzü
ğün 97 ncd maddesine göre ertelenmiştir. 

B) YAZILI SORULAR 
1. — Aydın Milletvekili 

DESİYAB'm ortak olduğu işç 
na ilişkin Başbakan ile Sanayi 
sorusu ve Sanayi ve Ticaret 
Aral'ın yazılı cevabı (7/579) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turut Arıkan' 
in, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 
haberlerine ilişkin . Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/452) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, Edirne Miıl'letveküli 
Sayın Türkân Turgut Arııkan'ın, devam etmekte olan 
yatırımlarla ilgili televizyon halberfıerine ilişkin Dev
let Bakanından sözlü soru Önergesi yer almaktadır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın 'bakan?.. Ydk. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

46. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
loru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, Diyarbakır MMet-
vekîDi Sayın Kadir Narin'in sözlü soru önergesi, iç
tüzüğün 97 noi maddesi gereğince ertelenmiştir. 

Gündemlimizde, bugün içlin görüşülecek konu kal-
mıaunııştiirj 

Gündemdeki konulan sırasıyla görüşmek için 10 
Ekim 1985 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere telesimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.05 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR <Devam) 

VE CEVAPLARI 
Ertuğrul Gökgün'ün, 

\ şirketlerinin durumu-
ve Ticaret Bakanından 
\Bakam Hüseyin Cahit 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayin Başbakan ile Sayın 

Sanayi ve Ticaret Bakanı tarafından yazılı olarak ce
vaplandırılması için gereğini arz ederim. 

Saygılarımla. [ 
Ertuğrul Gökgün 

Aydın 

1. Devlet Sanayi ve işçi Yatırım Bankası (DE-
SIYAB), kaç işçi şirketinin hangi nispetlerle ortağı
dır? 

Bu güne kadar ortak şirketlerine ne miktarda kredi 
açmıştır? 

Ortak şirketlerinden, bankanın, dolayısıyla Devle
tin alacağı anapara ve faiz ne kadardır? 

2. DESİYAB'm ortak olduğu işçi şirketlerinden 
hugün, kaç tanesi verimli çalışmaktadır? Kaç tanesi 
faaliyetini durdurmuş, kaçı iflas etmiştir? 

3. Ülkemizin seçkin uzman kadrosunu mukavele 
ile bünyesine alan DESİYAB'm tutumu, özellikle 
şirket yönetimlerine direkt veya endirekt müdahale 
eden üst düzey yöneticilerinin davranışları işletmele
rin, rantabl çalışmamasına ve iflaslarına sebep olmak
tadır. 

Kanımca, bu husus Sayın Hükümetinizin de yük
sek malumlarıdır. 

Bu elim durum karşısında daha fazla vakit geçir
meden Sayın Başbakanlık ile Sayın Sanayi ve Tica
ret Bakanlığının önlemleri neler olacak, sorumlular 
hakkında herhangi bir işleme tevassül edilecek midir? 

4. DESÎYAB'ın % 42 ortak olduğu, 1 200'den 
fazla üyesi bulunan bir işçi şirketi de Akdâğ Deri Sa-
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nayii ve Ticaret A. Ş.'dir. Yozgat ilinin Akcakışla 
Köyünde Türkiye'nin en modern den fabrikasına sa
hiptir. 

Elli milyon sermayeli şirketin az gelişmiş Yozgat 
ilinde kurduğu modern fabrika 1978'de deneme üre
timine geçmiş, ortaklarının yüzünü güldürmüştür. Ne 
yazıkki fabrika 2 yıldır faaliyetini durdurmuş, yurt 
dışında çalışıp dişinden tırnağından artırdığı tasarruf
larla meydana gelen bu işletme, bugün çalışanlarına 
yol vermiş, kapısına kilit vurmuştur. 

Gerekli işletme kredisi verilmediği halde, yüksek 
faizden dolayı bugün şirketi 700 milyon lira borçlan
dıran, fabrikanın ikide bir satışına tevessül ettiren, 
arzu ettiğinde şirket yönetimine etkili bir şekilde mü
dahale eden DESIYAB üst düzey yönetimiyle, tem
silcisi şirket yönetim kurulu üyeleri hakkında bir iş
lem yapılması düşünülmekte midir? 

T. C. 
Sanayi ve Ticaret 9.10.1985 

Bakanlığı 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 5/MM-293 
Konu : Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.9.1985 tarih ve 7/579/4030/15211 sayılı 

yazınız. 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, DESl

YAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumuna iliş
kin yazılı soru önergesiyle ilgili cevabımız ilişikte arz 
edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
H. Cahit Aral 

Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün Sorularına 

Cevaplarımız! 
1. DESlYAB'ın 31.7.1985 tarihi itibariyle 53 şir

kette 19 304 747 000 liralık ortaklık payı vardır. Bu 
53 şirketin toplam sermayesi 99 132 000 000 liradır. 
Bu dununda DESlYAB'ın bir şirketteki ortalama iş-
tiralk nispeti % 20 olmaktadır. 

DESlYAB'ın ortağı bulunduğu şirketlerdeki kredi 
miktarı 31.7.1985 tarihi itibariyle 14 864 820 000 
liradır. Bankanın toplam kredileri 19 541 408 758 li
ra olup iştiraklerine kullandırdığı kredilerin oranı % 
76 olmaktadır. 

Sermayesinin % 51'inin Hazineye, % 29'unun tü
zel % 20"5İnin gerçek kişilere ai!t olduğu DESIYAB' 
in iştirak ilişkisi içinde bulunduğu şirketlerden olan 

•14 864 820 000 liralık alacağının 3 049 029 000 lira
sını kredilere tahakkuk ettirilmiş faizlerin henüz tah
sil edilmemiş olan kısmı kusturmaktadır. 

2. DESlYAB'ın ortak olduğu 53 şirketin durumu 
incelendiğinde 46'sının çalışmakta olduğu 6 adedinin 
faaliyetine ara verildiği 1 tanesinin ise Sosyal Sigor
talar Kurumunun prim alacağını tahsil için iflas ta
lebi sonucu iflas masasında olduğu görülmektedir. 

, İflas masasında olan tek şirket NASTAŞ'ın en bü
yük ortaklarından biri ve en büyük miktarda ala
caklısı Türkiye Sınaî Kalkınma Bankasıdır. 

3. T. Ticaret Kanunu hükümlerine göre hepsi 
Anonim Şirket şeklinde kurulmuş bütün iştiraklerde-
ki DBSİYAB ortalama payı % 20Mir. Bankanın bu 
şirketlerdeki temsilini yönetim olarak kabul etmek 
mümkün değildir. DESIYAB şirketlerin rantabl ça
lışmalarını sağlamak için araştırma, eğitim ve teknik 
yardım faaliyetlerinde bulunmaktadır. 

4. Faaliyetine ara veren şirketlerden biri olan 
AKDAĞ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş., Yozgat İli
nin Akdağmadeni İlçesinin Akcakışla Köyünde deri 
işleme amacıyla kurulup 1973 yılında yatırıma başla-
mıŞtrr. 1.1.1982 tarihinde işletmeye açılan fabrikaya 
Ankara-Yozgat karayolundan 35 Km.'lik bir stabilize 
şoseyi takiben 6 Km.'lik bir toprak yolla ulaşrlmak-
taıdır. Ulaşım imkânını sağlayan 6 Km.'lik yol şirket 
tarafından yaptırılmıştır. 

DESlYAB'ın şirketle ilişkisi, 1982 yılında serma
yenin 50 milyon liraya çıkarılmasında satılamayan 
hisse senetlerinin DElSÎYAB'ca satınalınması ile baş
lamıştır. Bilahare 1984 yılında tekrar artırılan ser
mayede satılamayan 8 700 000 liralık hisse senedinin 
DESlYAB'ca alınması sonucu Bankanın şirketteki 
payı % 42,4 oranına yükselmiştir. 

DESlYAB'ın şirkete iştirak desteğine ilaveten açı
lan kredilerin tarih ve miktarları aşağıdaki tabloda 
gösterilmiştir, 

Tarih. Kredi Türü Miktarı 

31.05.1977 
02.02.1978 
20.05.1980 
20.05.1980 
15.09.1980 
22.01.1982 
30.12.1982 
06.05.1983 

Yatırım 
İşletme 
İşletime 
Erteleme 
İşletme 
'İşletme 
Fon 
özel Reeskont 

14 342 000 
5 725 000 

13 254 000 
6 387 000 

64 779 000 
95 341000 
20 000 000 

194 440 000 

TOPLAM 414 268 000 
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Bu kredilerin 295 343 000 liralık kısmı vadelerin
de geri ödenmemiş bulunmaktadır. Borçlarının % 
71'i muaccel hale gelmiş 'bulunan şirkete acil ödeme
lerinde kullanılmak üzere 22.5.1985 tarihinde ilave
ten 11 130 000 liralık kısa vadeli kredi tahsis edil
miştir. 

Bankanın kredi alacağının dökümü ve toplam fi
nansman desteği şu şekildedir. 

287 538 000 Vadesi gelmemiş (müeccel) alacak 
295 343 000 Vadesi geçmiş (muaccel) alacak 

582 881 000 (KREDİLER TOPLAMI 
21 200 000 İştirak miktarı 

604 081 000 FİNANSMAN DESTEĞİ TOPLA
MI 

AKDAĞ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş., Bankaca 
rehabilitasyona alınan firmalar arasındadır. Rehabili
tasyon çalışmaları sonucu gerekli tedbirler alınarak 
şirket en kısa zamanda faaliyete geçirılecek'tir. Reha
bilitasyon çalışmalarına paralel olarak mevcut teknik 
darboğazların tespiti için Batı Almanya'dan getiril
mesi kararlaştırılan uzmanın özellikleri belirlenmiş 
ve biran önce göreve başlaması için ilgililere talimat 
verilmiştir. 

Yedi üyeden oluşan şirket yönetim kurulunda da
ha önce iki kişi ile temsil edilen DESİYAB, 5 ay ön
ce yapılan şirketin genel kurulunda ortakların talebi 
üzerine üç üye ile temsil edilmeye başlanmıştır. 

Rehabilitasyon çalışmaları darboğazı olan tüm 
iştirakler için programlı bir şekilde sürdürülme'ktedir. 

AKDAĞ DERİ Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ne veri
len kredilere Bankaca % 15,8 ile % 36 arasında de
ğişen ve ticarî bankalarca uygulanan faiz oranlarına 
göre önemli oranlarda düşük yasal faiz haddi uyigu-
lanmktdır. 

DEIS1YAIB, tamamlanmış yatırım ekonomimize 
kazandırmak amacını gütmektedir. Bankaca fabrika
nın satışına hiçbir zaman tevessül edilmemiştir. 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Konya - Karaağaç Belediyesince oruç tutmayan 
bazı kişilere para cezası verildiği iddiasına ilişkin so~ ı 
rusu ve İçişleri Bakamı Yıldmm Akbulufun yazılı I 
cevabı(7/584) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki soruların İçişleri Bakanı Sayın Yıldırım I 

Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırılması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. I 

Türkân Turgut Arıkan I 
Edirne Milletvekili [ 
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Soru 1. Konya'nın Karaağaç Kasabasında Be
lediye tarafından oruç tutmayan 16 kişinin herbirine 
10 000'er TL. para cezası verilmiş mddiir? 

Soru 2. Bu ceza hangi yasanın, hangi madde
sine göre verilmiştir? 

Soru 3. Söz konusu uygulama Anayasamızın 
14 ve 24 üncü maddelerine ve laiklik ilkesine aykın 
değil midir? 

Soru 4. Söz konusu olayla ilgili olarak, Beledi
yenin tutumu konusunda Bakanlığınızca ne işlem ya
pılmıştır?. 

T.C. 
İçişleri Bakanlığı 8 . 10 . 1985 

Mahalli İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : APK. ARGE. 
571 (85)/90784 

Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 16.9.1985 ta

rih ve 7/584-4049/15343 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir 
sureti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini 'arz ederim. 
YıMırım Akbulut 

(Bakan 

T.C. 
'İçişleri Bakanlığı 8 . 10 . 1985 

Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK - ARGE. 

571 (85)/90784 
Konu : Yazılı soru önergesi 
ıSayın 
Türkân Turgut Arıkan 
Eıdirne Milletvekili 

Konya Ui Karaağaç Belediyesince oruç tutmayan 
bazı kişilere para cezası verildiği iddiasıma ilişkin ya
zılı soru önergemizde yer alan konular iBakanlığım-
oa incelebtiniılmişıtiır. 

1. Konya İli Doğanhdsar İlçesi Karaağaç Kasa
bası Belediye Başkanı Mahımut Topuz ile Belediye 
Encümen Üyeleri Sefer Eriş, Zeki Acar, Yılmaz Ak-
yar ve Mustafa Bayramcı'nın T.C. Anayasasının 24 
üncü maddesinde teminat alıtına alınmış olan «Din ve 

^ 
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Vicdan Hürriyetini» ilgilendiren tok konuda yasakla
ma kararı alıp uygulamaya koyarak kısıtlama getir
mek suretiyle görevlerini kötüye kullandıkları iddia
sıyla lilgili olarak. Bakanlığımca görevlendirilen 
Mülkiye Müfettişi tarafından tahkikat İkmal edilmiş; 
adı geçenler hakkında Memurin Muhakematı Hak
kındaki Kanunun 5 ve Ceza Muhakemeler1] Usulü 
Kanununun 163 üncü maddeleri uyarınca Türk Ceza 
Kanununun 240 inci maddesinin uygulanması talebiy
le dosya Doğanhisar Kaymakamlığına tevdi edilmiş
tir. 

2. Belediye Encümeni ve Belediye Başkanı tara
fından alınan karar 16 kişiye değil sadece fimin oğlu 
1964 Karaağaç doğumlu Nihat Ayüek'e uygulanmak 
istenmiş ve daha sonra uygulanmaktan vazgeçilmiş
tir. 

3. iSöz konusu odayla ilgili olarak yasal işlemler 
sürdürülmektedir. 

Bingilerinizi rica ederfim. 
Yâdınım Aktoulut 

İçişleri Bakanı 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
Mersin ve Tarsus'ta polis ve jandarmanın vatandaşa 
baskı yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı (7/593) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın içişleri Bakanı Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masında delaletinizi rica ederim. 

D. Fikri Sağlar 
tçel 

1. Mersin'de polis yetkililerinin basın mensupla
rına, Tarsus'ta özellikle kırsal alandaki köylülere jan
darmanın, maddî ve manevî baskı yaptığı gerçeği ma
kamınıza ulaşmış mıdır? Bu haberler doğru mudur? 

2. Son günlerde Mersin ve Tarsus'ta belirgin şe
kilde görülen polis ve jandarmanın baskısının açık bir 
nedeni var mıdır? 

3. Vatandaş ve Devletin kolluk kuvvetlerini kar
şı karşıya getiren İçel'deki son olayların sorumluları 
hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünüyor mu
sunuz? 

4. Üç ay önce Mut karakolunda cinayet zanlısı 
olarak getirilen ve sabah zincir ile asılmış bulunan, 
Halil Çelik olayı ile ilgili bir soruşturma açılmış mı
dır? Bugüne kadar hangi safhaya gelmiştir? 

9 . 10 t 1985 O : 1 

1 5. Mut Kaymakamının bu konuda olayları ört-
I bas etmek isteği doğrultusunda rapor vermeyen Mut 
I Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ince'yi görevinden almak 
I cesaretini ve cüretini kimden almıştır? 
I 6. Yeni çıkan Polis Yetki Yasası savunduğumu-
I zun tersine vatandaş üzerinde ilk uygulamalarıyla 

baskı olayını getirmiştir. Vatandaş nezdinde üzerinde 
I hassasiyetle durduğumuz polisin saygınlığını iade edi-
J ci tedbirler alınacak mıdır? 
I 7. Bu durumda yeni bir polis vazife ve selahiyet 
I yasası hazırlığı içerisinde misiniz? 

TC. 
İçişleri Bakanlığı 9.10.1985 

I Özel Kaliem Müdürlüğü 
Sayı : 1200.001/30 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16 Eylül 1985 gün ve 7/593-4094/15661 sa-

I yılı soru önerge. 
Soru 1. Mersin'de polis yetkililerinin basın men

suplarına, Tarsus'ta özellikle kırsal alandaki köylü-
I lere jandarmanın, maddî ve manevî baskı yaptığı ger

çeği Makamınıza ulaşmış mıdır? Bu haberler doğru 
I mudur? 
I Cevap 1. Ülkemizde emniyet ve asayiş hizmet-
I lerini yürütmekle görevli emniyet mensupları, gerek 
1 vatandaşlarımızla gerekse basın mensuplarıyla olan 
I her türlü münasebetlerinde, mevzuat ve meslek di-
I siplinine uygun bir davranış içinde bulunmaktadır-
I 1ar. İçel İlinde görev yapan emniyet mensuplarının 
I basın toplantıları ile vatandaşlara maddî ve manevî 
I baskı yaptığı hususunda şikâyet veya müracaat inti-
I kal etmemiş olup, bu haberler doğru değildir. Konu 
I ile ilgili olarak, Mersin Expres Gazetesinin 10.7.1985 
I tarihli nüshasında yayınlanan haberde, somut bir 
I olaydan bahsedilmesine rağmen gerekli incelemenin 
I yapıldığı, jandarma bölgesinde iddiaları doğrulayıcı 
I bir bulguya rastlanılmamıştır. 

I Soru 2. Son günlerde Mersin ve Tarsus'ta belir-
C gin şekilde görülen polis ve jandarmanın baskısının 
I açık bir nedeni var mıdır? 

I Cevap 2. İçel İlinde sıkıyönetimin kalkmasından 
I sonra olağanüstü hal uygulamasına geçilmiş; bu ne-
I denle il merkezi ile ilçelere giriş ve çıkışlar, sık sık 
I kontrole tabi tutulmuş, bu kontroller umuma açık 
I yerlerde de sürdürülmüş ve herhangi bir şikâyet in-
I tikal etmemiştir. Keza İçel 11 I.A.K. lığı ve bağlı bi-
I rimlerine de bu konuda herhangi bir şikâyet intikal 
I etmemiştir. 
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Soru 3. Vatandaş ve Devletin kolluk kuvvetle
rini karşı karşıya getiren İçel'deki olayların sorum
luları hakkında herhangi bir işlem yapmayı düşünü
yor musunuz? 

Cevap 3. İçel İlinde bir süredir meydana gelen 
sarkıntılık, tecavüz ve ölümle neticelenen olayların 
zuhur etmesi nedeniyle görevlilerce alınan sıkı ted
birler sonucunda sapık olduğu anlaşılan A. Rıza 
Duray, 20.8.1985 tarihinde yakalanmıştır. Yapılan 
sorgulaması hitamında 29 sarkıntılık, bir öldürme ola
yı aydınlatılarak bu ilimizde huzur ve güven sağlan
mış, konu ile ilgili olarak soruşturma açılmıştır. 

Vatandaşa kötü muamele yapılmaması konusun
da tüm personelin uyarıldığı, takip ve kontrollere de
vam edildiği bildirilmiştir. 

Soru 4. Üç ay önce Mut karakolunda cinayet 
zanlısı olarak getirilen ve sabah zincir ile asılmış bu
lunan Halil Çelik olayı ile ilgili bir soruşturma açıl
mış mıdır? Bugüne kadar hangi safhaya gelmiştir? 

Cevap 4. 6.3.1985 tarihinde Mut İlçesinde mey
dana gelen hırsızlık olayı ile ilgili olarak sanık Halil 
Çelik yakalanmış, aynı gün karakolun nezarethane
sinde beş sanığın daha olması nedeniyle adı geçen 
başka bir odaya konulmuş burada sanık kendisini 
elektrik demirine asmak suretiyle intihar etmiştir. 
Olayla ilgili soruşturma açılmış, devam etmektedir. 

Soru 5. Mut Kaymakamının bu konuda olayları 
örtbas etmek isteği doğrultusunda rapor vermeyen 
Mut Sağlık Müdürü Dr. İbrahim Ince'yi görevinden 
almak cesaretini ve cüretini kimden almıştır? 

Cevap 5. Mut Merkez Sağlık Ocağı Tabibi Dr. 
İbrahim İnce Suçatı Sağlık Ocağında hekim ihtiyacı 
sebebiyle, kamu yarar ve hizmet gereği olarak İçel 
Sağlık Müdürlüğünün teklifi ve vilayetin onayı ile 
12.4.1985 günü, adı geçen yerde görevlendirilmiştir. 

Bu atamanın Halil Çelik olayı ile bir ilgisi bulun
mamaktadır. 

Soru 6. Yeni çıkan Polis Yetki Yasası savundu
ğumuzun tersine vatandaş üzerinde ilk uygulamala
rıyla baskı olayını getirmiştir. Vatandaş nezdinde üze
rinde hassasiyetle durduğumuz polisin saygınlığım iade 
edici tedbirler alınacak mıdır? 

Cevap 6. Polis azife ve Selahiyet Kanununa, 
3233 sayılı Kanunla getirilen ek ve değişik hükümle
rin, uygulamaya girmesinden bugüne kadar herhangi 
bir problem ortaya çıkmamıştır. Yeni uygulamadan 
dolayı herhangi bir vatandaşımızın şikâyet konusu et
tiği husus yoktur. Bu yeni Kanun vatandaş üzerinde 
baskı yaratmış değildir. 

Polise duyulan güven ve itibarın sağlanması, hiz
metin en iyi bir şekilde yürütülmesi bakımından özel
likle polis - halk ilişkilerinin önemini bilen emniyet 
mensupları, bu anlayış ve sorumluluk duygusu içeri
sinde görevlerini ifa etmektedirler. Bu nedenlerle po
lisin saygınlığını iade edici tedbirlerin alınması diye 
bir husus düşünülmemektedir. 

Soru 7. Bu durumda yeni bir polis vazife ve se
lahiyet yasası hazırlığı içerisinde misiniz? 

Cevap 7. Bilindiği üzere başta Anayasa olmak 
üzere kanunlar geçen ve gelişen zaman içerisinde 
yeniden ele alınıp günün şartlarına uygun olarak dü
zenlenmelerine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Polis ve Selahiyet Kanunu da aynı nedenlerle ele 
alınıp yeniden düzenlenmiştir. Bu Kanunun yeniden 
ele alınıp değiştirilmesi de söz konusu değildir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arikari 
in, İstanbul İlinde belediyelere ait bazı dükkânların 
kira bedellerine ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulufun yazılı cevabı (7/600) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın İçişleri Bakam Sayın Yıl

dırım Akbulut tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
ması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arı'kan 
Edirne 

Soru 1. Belediyelere ait, İstanbul - Beyazıt «Sa
haflar Çarşısı» nda kitapçı dükkânlarının kiralarının 
metrekare büyüklükleri, mevki farkları ve kat sayı
ları dikkate alınmadan, yaklaşık 20 - 25 kat birden 
ırtırılarak aylık seyyanen 200 000 TL.'ya yükseltil
mesi keyfî değil midir? 

Anayasamızda yer alan hukuk devleti anlayışına 
ters değil midir? 

Soru 2. Belediyelere ait: 
a) İstanbul - Tophane Necatibey Caddesinde ye

dek parçacılara kiralanan dükkânların aylık kiraları
nın seyyanen 120 000 TL.'ya yükseltildiği doğru mu
dur? 

b) İstanbul - Çarşıkapı'da en işlek Gedikpaşa 
yeraltı geçidinde yiyecek maddeleri satılan dükkân
ların aylık kiralarının 250 000 TL.'ya yükseltildiği 
doğru mudur? 

c) Doğru değilse, söz konusu dükkânların kira
ları kaç TL.'sına yükseltilmiştir? 
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Soru 3. Söz konusu üç semtte dükkân kiraları
nın artırılmasında : 

a) Dayanılan ilkeler nelerdir? 
b) Kiralara temel olan hesaplamalar nelerdir? 
c) Hesaplamalarda, dükkânların semt ve ticaret 

imkânları, büyüklükleri, mevki farkları, eğitim ve kül
türel katkıları neden göz önüne alınmamıştır? 

Soru 4. Kiraların artırılması sonucu Sahaflar 
Çarşısının boşalması halinde, şimdiden kiralama tale
binde bulunan var mıdır? Varsa isimleri nedir? 

T.C. 
içişleri Bakanlığı* 8.10.1985 

Mahallî İdareler Genel 
Müdürlüğü 

Şb. Md. : APK. ARGE. 
571(85) 90783 

Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : TBMM Genel Sekreterliğinin 16.9.1985 ta

rih ve 7/600-4110/15818 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan tara
fından Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
sunulan yazılı soru önergesine verilen cevabın bir su
reti ilişikte sunulmuştur. 

Bilgi ve gereğini arz ederim. 
Yıldırım Akbulut 

İçişleri Bakanı 

TC 
İçişleri Bakanlığı 8 . 10 . 1985 

Mahallî idareler Genel Müdürlüğü 
Şb. Md. : APK. ARGE..571 (85) 90783 

Konu : Yazılı soru önergesi 
Sayın 
Türkân' Turgut Ankan 
Edirne Milletvekili 

İstanbul ilinde belediyelere ait bazi dükkânların 
kira bedellerine ilişkin yazılı soru önergenizde yer 
alan konular Bakanlığımca incelettirilmiştir.-

1. 18.5.1955 tarih ve 6570 sayılı Gayrimenkul 
Kiraları Hakkındaki Kanuna eklenen 15.1.1985 gün 
ve 3151 sayılı Kanunun belediye başkanlığına ver
diği yetkiye istinaden İstan/bul Belediyesi hudutları 
dahilinde bulunan belediye emlâkinin kiraları emsal 
araştırması yapılarak yeniden belirlenmiş ve ilgilile
re 5151 sayılı Kanundan doğan yasal hakları ile 'bir
likte tebliğ ed'ilmiiştir, 

2. a) İstanbul - Bayazıt Sahaflar Çarşısı adıyla 
anılan çarşıdaki dükkânlarda sahaflıkla birlikte ki
tapçılık ve kırtasiyecilik de yapılmaktadır. Bazı ti
carethaneler telif hakkı satın alarak üniversite ders 
kitapları satmaktadır. Kira takdirinde bu özellik göz 
önüne alınmıştır. Ayrıca aynı mekanı paylaşan ve 
bir toplu çarşı özelliği gösteren iş yerlerinin yapılış 
ve karekter itibariyle birbirlerine üstünlüğü bulunma
maktadır. 

lb) İstanbul Tophane, Necat'ibey Caddesi üzerin
de askerî müzenin altında yer alan dükkânlar tek 
sıra halinde ve aynı metrajda inşa edilmiştir. Anılan 
dükkânlarda perakende satış yanında Anadoludaki 
esnafa hitap eden toptan satışlar yapılmaktadır. Çev
rede yapılan emsal araştırmasında bu dükkânlar için 
takdir edilen kira günün şartlarına göre belirlenmiş
tir. Kaildi ki iştigal konusu serlbest olduğundan be
lediyece her işletmenin kâr ve zarar oranlarına ve 
işletme türüne göre kira takdir etmeyeceği açıktır. 

c) İstanıbul Gedilkpaşadaki yeraltı çarşısının bu
lunduğu geçit, şehrin en işlek ıgeçididir. Burada da 
dükkânların birbirlerine mevki olarak üstünlükleri 
yoktur. (Yanyana ve karşı karşıya dizilmişlerdir.) 

3. Kira tespitinde iş yerlerinin mevkii, büyüklü
ğü ve ticarî sirkülasyonu ile mukavelede gösterilen 
iştigal konusu, ve çevre emsali temel kriterler olarak 
alınmıştır. Ancak yukarıdaki bendlerde izalh edilen 
toplu iş yerlerinde yapılan eşdeğer takdir çevre em
saline dayanmakta olup, bu iş yerlerinde mevkii farkı 
bulunmamaktadır. 

4. Ayrıca 3151 sayılı Kanun uyarınca yeni tes
pit edilen ve kendilerine tebliğ edilen kiralar için 
Sufı Hukuk< Mahkemesine kira tespit davaları açma 
hakları olduğu kendilerine tebliğ edilmiştir. Kirala
rın artırılması sonucu, 3151 sayılı Yasadan doğan 
hakkını kullanarak dükkânı tahliye etmek isteyen ki
racıların yerine o iş yeri belediye encümenince iha
leye çıkarılarak yeni kira bedeli üzerinden kiraya 
verilmesi ihale sonucunda belli alacaktır. Söz konu
su iş yerlerinden hiçbir kiracı tespit edilen kiranın 
fazlalığından mütevellit dükkânını tahliye edeceğini 
bu güne kadar bildirmemiştir. 

Bilgilerinizi rica ederim. 
Yıldırımı Alklbuhıt 

İçişleri Bakanı 

5. —Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, OLMUKSA Kâğıt Fabrikasının atıklarına ilişkin 
sorusu ve Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin yazılı 
cevabı (7/602) 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı Sayın Ahmet 

Karaevli tarafından yazılı olarak cevaplandırıilması 
için gereğini saygılarımla arz ederim. * 

Türkân Turgut Arıfcan 
Edime 

Soru 1. Edirne İli Merkez Tayakadın Köyü ya
kınımda Sazhdere mıeviklnde kumulu OLMUKSA Kâ
ğıt Fabrikasının altıkları, mevcut arıtma tesisleri ye
tersiz olduğundan, köyde su, tarım ve hayvancılık 
üzerimde olumsuz etkiler yapmaktadır. Sorunun çö
zümü için, hangi yasalara göre, ne gibi önlemler al
dırmayı düşünürsünüz? 

Soru 2. Söz konusu önlemleri ne zaman ve na
sıl uygulatmayı ve nasıl denetlemeyi düşünürsünüz? 

TC 
Devlet Bakanlığı. 4 BMm 1985 

Sayı : 08JÖ8/02642 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
îllgi : 16.9.1985 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dai

resi Başkanlığı 7/602-4114/T5857 sayılı yazınız. 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in Oimuksa Kâğıt Fabrikasının atıklarına ilişkin ya
zılı soru önergesi ile ilgili bilgiler ekte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Alhlmelt Karaevli 
Devlet Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in yazılı soru önergesi ile ilgili not : 

1. 2872 Sayılı Çevre Kanununun öngördüğü yö
netmeliklerle belirlenecek olan sânayi tesislerinin kir
letici atıklarını deşarj limitlerinin tespiti çalışmaları 
devam etmektedir. Yönetmeliklerle belirlenecek de
şarj limitleri yayınlanana kadar halen yürürlükte bu
lunan, 

— Umumî Hıfzıssıhha Kanunu ile Gayrî Sıhhî 
Müesseseler Yönetmeliği, 

— 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu ile «Sulara 
boşaltılacak atıklar için deşarj kriterleri»ni veren ek 
sirküleri, 

— Atıkların bırakıldığı akarsuyun özelliğine gö
re Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce yayınlanan 
«Kıta- içi su kaynaklarının kirlenmesinin kontrolü 
hakkında teknik şartname» esaslarına uyulması ge
rekmektedir. 

Yönetmelik çalışmalarında, yönetmeliğin yürürlü
ğe girmesinden önce kurulmuş eski tesisler için mev
cut teknolojik durumlar gözönüne alınarak ayrı li
mitler getirilmesi planlanmaktadır. 

2. Bahis konusu sanayi tesisinin 1380 Sayılı Su 
Ürünleri Kanunu ile «Sulara boşaltılacak atıklar için 
deşarj kriterlerini veren ek sirkülerdeki deşarj limit
lerini aşmasının Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının II Teşkilatınca belirlenmesi halinde aynı ka
nunun cezaî hükümlerini açıklayan 36 ncı maddesi
ne göre gerekli işlem yapılması gerekmektedir. Aynı 
kanuna göre sanayi tesisinin faaliyetleri men edilmek
le beraber masrafları kendilerine ait olmak üzere te
sislerinin çevreye zarar vermeyecek hale getirilmesine 
karar verilebilmektedir. 

Kanunda öngörülen gerekli tedbirlerin alınması, 
denetlenmesi ve cezaî işlemlerin uygulanmasında ma
hallin mülkî amiri yetkili bulunmaktadır. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğünün restorasyonu
na ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un yazılı cevabı (7/612) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığındı arz ve 
rica ederim. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü restoras
yon işinin 1982 yılı ihale bedeli 31 347 266 TL. ol
duğuna ve bu iş bitirilip geçici kabulü 20.6.1984 ta
rihinde yapıldığına göre Nişan 1985 tarihinde fiyat 
farkları hariç ara hakedişlerle 195.6 milyon TL. öden
diği ve ayrıca alacağının kesin hesap sonucunda bu
lunacağına göre bu işin kesin hesabı bağlanmış mı
dır? Kesin hakediş miktarı ne olmuştur? 

Soru 2. ihale mukavelelerinde Bayındırlık işleri 
genel şartnamelerinde en fazla % 30-40 orandaki iş
lerin aynı müteahhide yaptırılabileceği öngörüldüğüne 
"löre neden aynı müteahhide % 600 tazla iş yaptırıl
mıştır? Sözleşmesinde buna cevaz var mıdır? 

Soru 3. 1982 yılında yapılan bu 32 milyonluk 
onarım işi neden yıl içinde bitirilmeyip 1984 yılma 
kadar sürdürülmüştür? 

Soru 4. Ne gibi ilave işler yaptırılmıştır ki iş bu 
kadar uzatılmıştır? 

Soru 5. Bu ilave işlerin aynı müteahhide yaptı
rılabilmesi için kanunî imkânlar zorlanmamış mıdır? 
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Soru 6. Artan işletme maliyetlerinin karşılanma
sı ile yatırımların, bu şekil artan, finansman ihtiyacı 
için, halkın sırtına bunları haksız intikal ettirmek uy
gun mudur? 

T.C, 
Ulaştırma Bakanlığı 8 . 10 . 1985 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
HDB : TBMM - 3036-34872 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : T.B.M.M. Genel Sek. nin 16.9.1985 gün ve 

7/612/4144/15991 sayılı dağıtımlk yazısı. 

Erzurum. Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Ankara Telefon Başmüdürlüğünün restorasyo
nuna ilişkin yazıh soru önergesi tetkik edilerek ce
vapları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü resto
rasyon işinin 1982 yılı ihale bedeli 31 347 266 TL. 
olduğuna ve bu iş bitirilip geçici kabulü 20.6.1984 
tarıhinde^yapıldığına göre Nisan 1985 tarihinde fiyat 
farkları hariç ara hakedişlerle 195,6 milyon TL. 
ödendiği ve ayrıca alacağının kesinhesap sonucun
da bulunacağına göre bu işin kesinhesabı bağlan
mış mıdır? Kesin hakediş miktarı ne olmuştur? 

Cevap 1. Ankara Telefon Başmüdürlüğü hizmet 
binası restorasyon işinin 1 inci keşif bedeli, 1982 yılı 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı birim fiyatları ile 
39 267 526 TL. dır. 

Telefon abone hizmetlerinin, halkın hizmetine 
daha süratli ve sağlıklı olarak sunulması için bu bina
nın restorasyon işi; zemin ve 1 inci katın yeniden 
düzenlenmesi bina içinin ve dışının boyanması ve ça
tı onarımı için düzenlenen 1 inci keşif özeti üzerin
den % 20,17 tenzilatla 31 347 266,01 TL. ye ihale 
edilmiştir. 

İştin seyri sırasında İdarî yönden, halka sunulan 
hizmetlerin süratlendiritaıesıi ve sadeleştirilmesi için 
yapılan çalışmalar neticesinde hizmetlerin diğer kat
lara da sirayet edeceği anlaşılmış ve binanın içinde 
yapılması düşünülen boya badananın dışında keşif 
artışına neden olan işlerin yaptırılması zorunlu hale 
gelmiştir. 

9 , 10 , 1985 0 : 1 

Yeni doğan ihtiyaçlar sebebiyle keşif artışının 
olacağı tespit edilmiş ve % 40 haricî olan işler ki 
bunlar genellikle yıkım ve ince işler olması perso-

j nelin çalıştığı mahalde inşaatın yürütülmesi zorun
luluğu sebebiyle yeniden ihale edilmesi halinde te-

I şekkülün zarara uğrayacağının tabiî olmasından do-
, layı aynı müteahhide yaptırılmıştır. 

işin geçici kabulü 20.6.1984 tarihi itibar edilerek 
10.7.1984 tartıinde yapılmıştır. Nisan 1985 tarihine 
kadar fiyat farkları dahil 195 624 229 TL. ara hake
dişlerle ödenmiştir, işin kesinhesabı 26.6.1985te bağ
lanmış olup, kesin hakediş miktarı fiyat farkları ile 
birlikte 222 181 180,92 TL. dır, 

Geçici kabulde yapılan tespitler neticesinde 
I 516 581 TL, nefaset karşılığı bu miktardan kesilmiş

tir,, 
Soru 2. İhale mukavelelerinde Bayındırlık iş

leri Genel Şartnamelerinde en fazla % 30 - 40 oran
daki işlerin aynı müteahhide yaptırılabileceği öngörül
düğüne göre neden aynı müteahhide % 600 fazla iş 
yaptırılmıştır? Sözleşmesinde buna cevaz-var mıdır? 

Cevâp 2. 1966 yılından beri uygulanan PTT Ar
tırma, Eksiltme ve İhale Yönetmeliği işlerin % 40' 
ına kadarının aynı müteahhide yaptırılmasına cevaz 
verdiği gibi, % 40'ın dışında kalan işlerin işin mü
teahhidine yaptırılması aynı yönetmelük gereğince 
mümkün olmaktadır, 

1 inci cevap maddesinde açıklanan sebeplerden 
dolayı bu restorasyon işinde artış olacağı tespit edil
miş ve mukayeseli keşif yapılmıştır. Bu mukayeseli 
kesife göre işte % 412'lik bir artış olmuştur. 

İhale konusu iş, hıer ne kadar zemin ve 1 inci 
kat dahilinde yapılacak tadilatlar gibi görünmekte ise 
de yine aynı keşifte yer alan binanın tamamına ait 
boya badana işleri ile çatı aktarılması ve daha son
ra kalorifer tesisatında yapılması öngörülen işler, 
söz konusu keşfi sadece bir bölümü ile değil bina
nın tamamıyla ilgili kılmaktadır. Keşif artışına se
bebiyet verilen işler gerek sıhhî tesisat gerekse kalo
rifer ve elektrik tesisatı yönünden bölünmesi müm
kün olmayan işlerdir. 

I Arz edilen bu sebeplerle, % 40 dışı işlerin ayrı 
ihalesi, işin sürüncemede kalması sebebi yanında ilk 
keşifte yapılması istenilen işlerin de yapılmamasına 
sebebiyet verecek ve müteahhitle hukukî problem 
yaratacak nitelikte olduğu mülahaza edilmiştir. Bü-

i tün bu sebepler göz önüne alınarak % 40 dışında 
katan işlerin aynı müteahhide yaptırılması idare 

I menfaati açısından uygun görülmüştür, 
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Soru 3. 1982 yılında yapılan bu 32 milyonluk 
onarım işi neden yıl içinde bitirikneyip 1984 yılına 
kadar sürdürülmüştür? 

Cevap 3. tşin ihalesi 1.12.1982'de yapılmış ve 
15.12.1982 tarihinde sözleşmeye bağlanmıştır. Bu söz
leşmeye göre işin bitim tarihi 20.1.1984 olmakla bir
likte, artan iş nedeniyle «özleşme gereği olarak ve
rilmesi gereken ilave sürenin oklukça altında bir sü
re ile ek sözleşme yapılmış ve buna göre işin bitim 
tarihi 15.6.1984 olarak tespit edilmiştir. Ek sözleş
mede hizmetin aksamaması ve binanın en kısa süre
de işletmeye verilebilmesi için bu süre 15.6.1984 ola
rak tespit edilmiştir. îş ise 5 gün gecikmeli olarak 
20.6.1984*te bitirilmiştir. 

Soru 4. Ne gibi îllave işler yaptırılmıştır kî iş bu 
kadar uzatılmıştır? 

Cevap 4. 1 inci kefişte yaptırılması öngörülen 
işlerin dışında; 1 inci cevap maddesinde açıklanan 
sebeplere tekabül eden işlerle, binanın çok eski olma
sı sebebiyle işin 1 inci keşfinin hazırlanması sıra
sında bilinmesi mümkün olmayan iç sıvaların, elektrik 
tesisatının, kalorifer tesisatının yanında işin yapımı 
sırasında ortaya çıkan ahşap doğramaların, yer dö
şemelerinin, merdivenlerin tamamı yenilenmiş ve bi
na içinde ilâve hacimler yaratılmıştır. 

Soru 5. Bu ilave işlerin aynı müteahhide yaptı-
rüa'biîmesi için kanunî imkânlar zorlanmamış mıdır? 

Cevap 5. PTT Araştırma Eksiltme ve thale Yö
netmeliğinde 1966 yılından beri yer alan hükme göre 
% 40'm dışındaki ilave işlerin aynı müteahhide 
yaptırılması mümkün olmaktadır. Bu konuda kanun 
ve yönetmeliklerin zorlanması mevzu bahis değildir. 

Soru 6. Aftan işletme maliyetlerinin karşılanma
sı ile yatırımların, bu şekilde artan, finansman ihti
yacı için, halkın sirtona bunları haksız intikal ettirmek 
uygun mudur? 

Cevap 6. Hizmetin gereği olarak yapılan ve kar
şılığı PTT özkaynaklarından karşılanan bu faaliye
tin, halka daha iyi hizmet verme amacına dönük 
olması sebebiyle, halka külfet olduğu şeklinde dü
şünülmemesi gerektiği mülahaza edilmektedir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, NET AŞ Şirketine ilişkin sorusu ve Ulaştırma 
Bakanı Veysel Atasoyun yazılı cevabı (7J'618) 

Türkiye Büyük Milet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Balkanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Brzuırum Milletvekili 

Soru 1. Yabancı tür of tak ile kurulmuş olan 
«NETAŞ» Şirketinin yabancı ortaktaki payının düşü
rülmesi sırasında % 2,5 ıluk bir pay bölümünü Yavuz 
Kireç isimi şahsa verilmiş almasının nedenleri, bu
nun için duyuru yapılmamış olması, bu paydan ötürü 
bir hayır müessesesi yahut vakıf teşkili olanaklı öken, 
nedeni bilinmeyen bir kişinin cebinin doldurulmuş ol
ması Bakanlıkça tetfeıike değer olan bir olay değil mi? 

Soru 2. NETAŞ Şirketinin 1984 yılında vergiden 
sonraki kân ne olmuştur? 

Soru 3. 18.3.1975 gün ve 7/9690 sayılı Karar
name gereğince, NETAŞ için yerli ortaklar belirlen
mesi gereğince 10 Mart 1981 tarihinde alman ka
rarı imzalayan, Ulaştırma «Bakanlığı, DPT Müste
şarlığı ve PTT Genel Müdürlüğü yetkMerinin isim 
ıllîstelerini bildirir misiniz? 

'(8 Şu'bat 1985 tarihli konu: Soru önergeleri ve 
APK VI.Ol.011/119 sayılı yazınız.) 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 4 . 10 . 1985 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
HDB : TBMM - 2967-34566 

Konu : Yazılı Soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sek. rain dağıtımlı 16.9.1985 

gün ve 7/618/4150/15997 sayilı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NalbantoğluV 

nun NETAŞ Şirketine ilişkin yazılı soru önergesi tet
kik edilerek cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

Soru 1. Yabancı bir ortak ile kurulmuş olan 
«NETAŞ» Şirketinin yabancı ortaktaki payının düşü
rülmesi sırasında % 2,5 lufc bir pay bölümünü Ya
vuz Kireç isimli şahsa verilmiş almasının nedenleri, 
bunun için duyuru yapılmamış olması, bu paydan 
ötürü bir hayır müessesesi yahut vakıf teşkili ola-
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nakli iken, nedeni bilinmeyen bir kistinin cebinin dol
durulmuş olması Bakanlıkça tetkike değer alan bir 
olay değil mi? 

Cevap 1. 8 Şubat 1985 gün ve APK VI.01.011 
/ l 19 sayılı oevaibımızda da arz edildiği üzere Yavuz 
(Kireç'in % 2,5 luk payı Hükümetimizin göreve baş
lamasından önce ve 18.3.1975 gün ve 7/9690 Sayılı 
Kararname gereğince Ulaştırma Bakanlığı, DPT Müs
teşarlığı ve PTT Genel Müdürlüğü tarafından tespit 
edilmiş, sebepleri 'kararda gösterilmemiştir. 

Soru 2. NETAŞ Şirketinin 1984 yılında yergi
den sonraki kârı ne olmuştur? 

Cevap 2. NETAŞ'ın 1984 yılında vergiden sonra 
kârı 1.592.581.911,45 TL. olmuştur. 

Soru 3. 18.3.1975 gün ve 7/9690 Sayılı Karar
name gereğince, NETAŞ içiin yerli ortaklar beliden-
mesi gereğince 10 Mart 1981 tarihinde alınan kararı 
limzalayan, Ulaştıırıma Bakanlığı, DPT Müsteşarlığı 
ve PTT Genel Müdürlüğü yetkililerinin isim listeleri
ni 'biıldirir misiniz? 

<8 Şubat 1985 tarihli konu: Soru önergeleri ve 
APK VI.01.011/l 19 sayılı yazınız.) 

Cevap 3. 18.3.1975 gün ve 7/9690 Sayılı Ka
rarname gereğince NETAŞ'ın yabancı ortağı olan 
Northern Telecom Ltd. in hissesi % 51'den 31'e dü-
şürülürken yerli ortakların seçiminde alınan kararda 
Ulaştırma Bakanlığı, DPT (Müsteşarlığı ve PTT yet
kililerinin isimleri aşağıdadır. 

1. Necdet Tanay Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı 
2. Hüsnü Doğan DPT Yabancı Sermaye Daire 

Başkam, 
3. Fikri Çağlar PTT Genel Müdürü 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu yararına çalışan derneklerin 1985 yılı 
mail denetimlerine ilişkin sorusu ve Maliye ve Güm
rük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı 
cevabı(7/620) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığı
nızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum Milletvekili 

Soru 1. Ülkemizde mevcut 330 adet kamu ya
rarına çalışan derneğin 1985 yılı malî denetimi yapıl
makta mıdır? 

Soru 2. Şu ana kadar malî denetimi yapılan der
nek sayısı kaç adettir? 
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Soru 3. Yıl sonuna kadar 'bu demeklerin malî 
denetimleri bitirilecek midir? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 18 Ekim 1985 

Bakanlığı 
TEFKU : 90 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 16.9.1985 günlü; 7/620 - 4152/15999 Sayılı 

yazıları. 
İlgi yazıları ekinde yer alan Erzurum Milletvekili 

Hilmi Nalbantoğlu'nun yazılı soru önergesinde sözü 
edilen konular incelenmiştir. 

Bilindiği üzere, kamu yararına çalışan derneklerin 
malî denetimi, 2908 Sayılı Dernekler Kanununun 47 
noi maddesine göre Bakanlığımızca yapılmaktadır. 

İlgili Maddede «(Kamu yararına çalışan dernekle
rin hesaplan ve 'bu hesaplarla ilgili belge ve defter
leri, gerekli görülen haillerde Maliiye Bakanlığınca 
da denetlenir» hükmü yer almıştır. 

ıRu hüküm çerçevesinde, Bakanlı'ğıımca gerekli 
görülen hallerde bu denetimler sürdürülmektedir. 

Denetimler 'büyük ölçüde ihbar ve şikâyetlere da
yalı olarak yapılmakla beraber; bunun yanında bu 
derneklere sağlanacak vergi muafiyeti ve hazine yar
dımları nedeniyle de yapılmaktadır. 

öte yandan, Dernekler Kanununun 47 noi ımad-
desinde yer alan hükme göre, gerekli görülen hallere 
münhasır tutulmuş bulunan malî denetim yanında, 
aynı kanunun 45 inci maddesinde «genel denetim» 
hükmü yer almıştır. Bu maddedeki genel denetim 
malî denetimi de kapsamakta olup, İçişleri Bakanlığı 
ve Mülki İdare Amirlerince yürütülmıektedir. 

2908 Sayılı Dernekler Kanununda, iBakıanlığımın, 
kamuya yararlı derneklerin tamamını, her yıl malî 
denetime tabi tutacağı şeklinde 'bir hüküm bulunma
dığı gibi, böyle bir uygulamada mevcut değildir. Bu 
nedenle denetlenen kamuya yararlı dernek adedi ko
nusundaki bilgilerin İçişleri Bakanlığınca verilebilece
ği düşünülmektedir. 

Arz olunur. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

8.10.1985 Günlü; TEFKU : 90 Saydı Yazı Eki
dir. 

1985 yılı içinde malî denetim gören (kamuya ya
rarlı derneklerin listesidir. 

Derneğin Adı : 
1. Türkiye Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Mer

kezi. (Dernek statüsünde olduğu dönem) 
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2. Türkiye Kızılay Derneği. 
9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, 1980-1984 yıllarında bazı illere verilen teşvik 
kredilerine ilişkin Başbakandan sorusu 've Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili Devlet Bakanı 
Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/621) 

Tüılfâye Biiyülk MİM Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki «lorumun Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede
rim. 

Saygılarımla., 
Milimi Nalban'toğlu 

Erzurum 
Soru 1. 1980, 81, 82, «3, 84 yılları itibariyle teş

vik kredilerinden (a-yaitınım teşvikleri, b-ihracalt teş-
vMeriyle) yüzde kaçı İstanbul, Bursa, İzmir, Adana 
ve Erzurum illeri ve çevresine veril>m'iştir? 

T. C. 
Devlet 'Bakanlığı 9.10:1985 

Başbakan Yardıımcılığı 
Sayı : 002/2965 

Türkiye Büyük Milkıt Meclisi Başkanlığına 
tLOl : a) Türkiye Büyük Millet Mecfei Baş

kanlığının 16.9.1985 tarih ve 7/621-4153-16000 sayılı 
yazısı. 

b) Başbakanlığın 20.9.1985 tarih ve l'8/106-959/ 
05652 sayılı yazısı. 

İlgi (b) yazılarıyla Sayın Başkanımız adına tara
fımdan cevaplandıolıması tensip (olunan Erzurum Mıl-
lötîvelkili Sayın Hil'mi Naibantoğlu'nun yazılı soru 
önergesi cevabı ilişikte sıunulmak'tadrr. 

Bilgilerinizi ve gereğimi arz edefiım. 

Kâzım Oksay 
Devlet Bakanı ve 

Başbakan Yardımcısı V. 

Erzurum Miltetvekıli Sayın Hilmi Nallbanlfcoğl'u' 
nun yazılı soru önergesi cevabıdır : 

T. C. Merkez Bankasında mevcut İstatistik dö
kümlerden banlkacılık sistıelm'ince kullandırılan teşvik 
'kredilerinin iller itibariyle tefrikinin mümkün 'olma
ması nedeniyle, toplam kredilerle toplam ihtisas kre
dilerinin 1980 ilâ 1984 yılarında 'sorunuzda beliriilen 
iller itibarîyle dağılımını ve genel toplam içerisinde
ki paylarını gösteren tablolar iiş'ilkltedir. 

İlişik tablalarda belirttilen iMisas kredileri; tarım
sal krediler, ipotek karşılığı krediler, meslekî kredi
ler ve orta- ve uzun vadeli kredilerden oluşmakta
dır. 

Toplam Kredierin 5 İlimiz İtibariyle Dağılımı 
(31 Aralık 1980 İtibariyle) 

{Milyon TL) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

İller 

İzmir Bölgesi 
Bursa Bölgesi 
Adana Bölgesi 
İstanbul Bölgesi 
Erzurum Bölgesi 

Toplam İhtisas 
Krediler1! 

(113 843) 

46 624 
7 307 

31 470 
121 612 

3 687 

T 
Diğer 

oplam 
Krediler 

(84 0O4) 

40 976 
7 265 

21 827 
155 054 

2 141 

Genel Toplam 

(196 847) 

87 600 
14 572 
53 297 

276 666 
5 828 

Genel Toplam 
İçerisindeki 

Payı (%) 

11,5 
1,9 
7 

36,3 
0,8 
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İlen 

Toplam Kredilerin 5 timiz İtibariyle Dağılımı 
(31 AralUk 1981 İtibariyle) 

(Milyon TL) 

1. İzmir Bölgesi 
2. Bursa Bölgesi 
3. Adana Bölgesi 
4. İstanbul Bölgesi 
5. Erzurum Bölgesi 

Toplam Uh'tisas 
Kredileri 

(185 333) 

72 188 
14 065 
49 411 

189 750 
5 751 

Toplam 
Diğer Krediler 

(141 043) 

77 398 
12 579 
40 569 

327 897 
3 456 

Genel Toplam 

(326 376) 

149 586 
26 644 
80 980 

517 647 
9 207 

Genel Toplam 
İçerisindeki 

Payı (%) 

11 
2 
6,6 

38,1 
0,7 

İlleri 

1. İzmir Bölgesi 
2 Bursa Bölgesi 
3. • Adana Bölgesi 
4. Istan'buıl Bölgesi 
5. Erzurum Böl'gesi 

Toplam Kredilerin 5 İlimiz Dtübariıytie Daği'lımı 
(31 Ara'h'k 1982 İtibariyle) 

(Milyon TL) 

Toplam 'İhtisas Toplam 
Kredileri Diğer Krediler Genel Toplam Genel Toplam 

içerisindeki 
Payı (%) (112 780) 

73 989 
11 566 
23 854 
50 281, 
7 325 

(264 363) 

146 722 
37 131 
81 036 

709 560 
6 421 

(377 143) 

220 711 
48 697 

104 890 
759 841 
13 746 

11,8 
2,6 
5,7 

40,8 
0,7 

Toplam Kredilerin 5 İlimiz" İtibariyle Dağılımı 
(31 Aralık 1983' Milbariyte) 

(Milyon TL) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

İller 

İzmir 'Bölgesi 
Bursa Bölgesi 
Adana Bölgesi 
İstan'bud Bölgesi 
Erzurum; Bölgesi 

Toplam İhtisas 
Kredileri 

(158 824) 

. 101 169 
17 539 
40 651 
71 383 
12 064 

Toplam 
Diğer Krediler 

(339 559) 

193 173 
40 820 

110 232 
882 883 

8 003 

Genel Toplam 

' 
(498 383) 

294 342 
58 359 

150 883 
954 266 
20 67 

Genel Toplam 
İçerisindeki 

Payı <%). 

12,1 
2,4 
6,2 

39,1 
0,8 
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Toplam Kredililerin 5 İlimiz Htübaı'iyde Dağılımı 
<31 Aralık 1984 Htübarryte) 

(Milyon TL) 

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

tiler 

İzmir 'Bölgesi 
Bursa Bölgesi 
Adana Bölgesi 
İstanbul Bölgesi 
Erzurum Bölgesi 

Toplam İhtisas 
Kredileri 

(223 Î69) 

104 4Ö3 
15 677 
68 277 

123 757 
84 479 

Toplam 
Diğer Krediler Genel Toplam 

(484 642) 

262 779 
60 343 

132 098 
1 273 386 

8 187 

. .. 
(707 811) 

367 242 
75 990 

200 375 
1 397 143 

92 666 

Genel Toplam 
İçerisindeki 

Payı (%) 

10,7 
2,2 
5,8 

40,6 
2,7 

10. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Ankara Telefon Başmüdürlüğü hizmet binası
nın restorasyonuna ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/625) 

Türküye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yannölıanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla. 
(Hilmi Nalbanlöoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Ankara Telefon Başmüldürlüğü hlizmfct 
binası restorasyon işi önce 45 000 000,— TL. Bık ke
şif yapimışken 'işin müteahhidine fiyat farkları hariç 
Mayıs 1985 tarihinde 195.6 milyon lira ödenmesi ne
deniyle sonradan ilave olarak teknik 'heyet raporu 
ve hazırlanan proje dkağruütuısunlda yaptırılan işler da
ha önce 'bilindiğine 'göre neden ilk keşif ona göre 
yapılmamış ve ibu işleri de üh'tüva edecek şekü ve 
parasal vtisaiübe keşif yapılarak ihaleye çıkanümamış-
tır? 

Soru 2. İşin ihale edMği tarih 'ile bMiş, 'geçici 
ve kesin kaibül tarihleri 'ile b'ütiş ve kesinhesap ara
sındaki hakediş miktarları karşılaştırılırca kurum yet
kili ve 'işin kontrollarının ne denli dürüst oldukları 
üzerinde yorum yapılabilir mi? 

Soru 3. % 40 tan fazla ihaîe fazlası lave işle
rin yeniden fflıaDesl gerekmiyor mu? Sözleşmede buna 
cevaz var mı? 

Soru 4. Bu şek'üde ihaleden sonra ilave iş-olarak 
yaptırımlar PTT Genel MikNirilüğünde neden adet 
halini almıştır? Bunun nedenleri üzerinde durmayı 
ıdüşünmez inisiniz?, 

T. C. 
Ulaştırma* Bakanlığı 8.10.1983 

Haberleşme Dairesi Başkanlığı 
HDB : TBMM-3035-3487T 

Konu r Yazılı soru önergesi 

Türkiye BÜyuk Millet Meclisi Başkanlığına 
«İLGİ : T.BJMJM. Geneli Sekreterliğinin dağı'tımlı 

1(6.9.1985 gün ve 7/625/41'57/16004 sayılı yazısı. 
Erzurum MilletlveMli Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun Ankara Telefon Başmüdürlüğü hizmet bihasınm 
restoraayonuna ilişkin yazılı «oru önergesi tetkik edi
lerek cevapları ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Alta&foy 

Ulaştımıa Bakanı1 

Soru 1, Ankara Telefon Başmükfiirltiğü hizmet 
binası restorasyon işi önce 45 000 000,— TL. Tik ke
şif yapılmışken işin müteahhidine fiyat farkları hariç 
May«s 1985 tarihinde 195,6 milyon lira ödenmesi 
nedeniyle sonradan ilave olarak teknik heyet raporu 
ve hazırlanan proje doğruKtuısunda yaptırılan işler 
daha önce bilindiğine göre neden 'ilk keşif ona göre 
yapılmamış ve bu işleri de ihtiva edecek şekil ve 
parasal vüfcalöte keşif yapılarak ihadeye çıkarılma
mıştır. 

Cevap 1. Soru, 7/612/4144 sayılı önergenin 1 inci 
sorusunda .«ecen aynı konu olup (bu dlefa Ankara 
Telefon Başmüdürlüğü hizmet blinası restorasyon işi
ne ait keşif bedelleri sözkonusu edilmiştir. Buna göre 
keşM bedeli 45 000 000,— TL. olmayıp 39 267 526 
TL. dir. ihate bedeli ise •% 20, 17 indirim neticesin
de 31 347 266,01 TL. olmuştur. 

7/612/4144 sayılı önergenin 1 inci sorusuna veri
len cevapta da arz edMği (gibi; 
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Telefon abone hizmetlerinin, halikın hizmetine da
ha süratli ve sağlıklı olarak sunutaıası için bu bina
nın restorasyon işi; zemin ye 1 indi katın yeniden dü
zenlenmesi b'ina içinin ve dışının boyanması ve çatı 
onarımı için düzenlenen 1 inci 'keşif özeti üzerinden 
% '20, 17 tenzüaıflla 31 347 266,01 TL. yi ihale edSl-
mişıtir.: 

'işlin seyri sırasında idarî yönden, halika sunulan 
hizmetlerin süratlend'ifiılımeisi ve ısadeleştirilimesi için 
yapılan çalışmalar neticesinde hiızmötlerin diğer kat
lara da sirayet edeceği anlaşıl'muş ve binanın içinde 
yapılması düşünülen 'boya 'badananın dışında keşif 
artışına neden olan işlerin yaptıril'ması zorunlu hale 
gelmiştir. 

Yeni doğan ihtiyaçlar sdbelbiyle keşif artışının ola
cağı tespit edilmiş ve % 40 harici olan işler ki, bun
lar 'genellikle yılkım ve ince işler olması personelin 
çalıştığı mahalde inşaaltın yürütülmesi zorunluğu se-
'bebiyle yeniden 'ihale edillmıösi hallinde teşekkülün za
rara uğrayacağının ta'bi olmasından dolayı aynı mü-
teahhîte yaptırılmıştır. 

işin geçici kabulü 20.6.1984 tarihi itibar edilerek 
10.7.1984 tarihinde yapimıŞtır. Nisan 1985 tarihine 
kadar fiyat farkları dahili 195 624 229,— ara hake-
dişHeırle ödenmiştir. İşin kesînhesalbı 26.6.19851te bağ
lanmış olup kesin haikediş miktarı fiyaft farklarıyla-
'birilikte 222 181 180,92 TL. dir. 

Yukarıdaki izahatta da anlaşılacağı gibi keşif ar
tışına «dbehiyet veren inşaat işleri keşif hazırlık saf
hasında söz konusu değildi. 

Soru 2. 'İşin ihale edildiği tarih ile biffiş, geçici 
ve kesim ka'bufl talihleri ille biıtiiş ve kesinhesap ara
sındaki hakediş miktarları karşılaştırılırsa kurum yet
kili ve işin tantroltonnın ne denli dürüst oldukları 
üzerinde yorum yapılalbilir mi? 

Cevap 2. ihalenin yapılış ve -safahatı 1 inci so
ruya verilen cevapta ayrunltılarıiyda hdirtillmliştlr. Bu
na göre yapilan ödömıeler verilen süreler tamalmıyla 
yönetmelikler çerçeVetsinde olup, yapılan ödeme ve 
istemlilerde herhan|g!i bir usufeüzffik sözk'onusu de
ğildir. 

iSoru 3, % 40'tan fazla ihale fazlası illave ile
rin yenliden ihalesi gerekmiyor mıu? Sözleşmede buna 
cevaz var mı? 

Cevap 3. PTT Artırma Eksiltme ve ihale Yö
netmeliğinde 1966 yılından heri yer alan hükme gö
ne % 40'ın dışındaki ilave işlerin aynı müteahhide 
yaptırılması mümkün dSmafcltadır. 

Soru 4. Bu şekilde ihaleden sioınıra ilave iş ola
rak yapti'rıımllar PTT Genel Müdürlüğünde neden 
âddt halliiıni almıştır? Bunun nedenleri üzerinde dur
mayı düşünmıezimisiniiz? 

Cevap 4. 'İhaleden sonna'kÜ ilave işlerin PTT Ge
neli Müdürlüğünde âdet halline geU'MlImemiş'tir. An
cak hizmetlerin en iyi ve en veri'mlü şekilde sunula
bilmesi amacıyla, gerekli görüldüğü haillerde ilave 
işler yapitınllması yolluna gidilmektedir. 

11. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
Bağdat Caddesindeki bir apartmanda koruma polis
ten bulundurulmasının nedenine ilişkin sorusu ve 
içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un yazılı cevabı 
(7/626) 

Türkl'ye Büyük Millet Mecffisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soınullıaırımm Sayın İçişleri Bakanı ta

rafından yazılı >dl'arak cevaplandırılması için gerekli 
işlemin yapimasını müsaadelerinize saygıyla arz ede
rim. 

Ertuğrul Gökglün 
Aydın 

21 Temmuz 1985 tarihli Milliyet Gazetesinin 7 ncf 
sayfasının 4 üncü sütununda «Aramızda nişanlandık» 
'başlığı •alltın'da yayıımlllanan haberde : 

«... Bağdat Caddesindeki evini buluyoruz kapıya 
gidiyoruz kapalı. Zillere bakıyoruz... 3 tane isimsiz 
zül var. Tekrar ön cepheve geçip bindiğimiz taksinin 
kornasını çalıyoruz. Geldiğimlizi anlayıp kapıyı açı
yorlar. Ama bu kez girmek zor. Çünlkü aşağıda ko
ruma polisi var. Ne için geffid'iğim'izti soruyorlar. Ko
ruma polisleri de tedirgin. Bir yanda aldıkları emir 
var, bir yarıda da açıdan kapı. Belli k!i gelen kişi bek-
leniyoır» denmektedir. 

Burada gecemin o saatinde Devlet polisinin görevi 
ve tedirgin halli önem taşımaktadır. Foftler dışın
daki nişanlama konusu tamamen özeldir kendllerinÜ 
îlıgillendiiıriır. Buna göre : 

1< OKİoruma polisleri Bağdat Caddesindeki adı ge
çen apartmanda kimi niçin korutmak üzere güınevfen-
dirilmiiş'lerdir? 

2. Bağdat Caddesindeki her apartmanda koru
ma polisi var mıdır? 

3. Gazete halberittde beîirtillbn apartmanda ge
cenin saat 4.30 da böyle h'ir görevi yapmak üzere 
Devletin polisinin giörevliendliriMiğindıen Bakanlığını
zın haberi var mıdır? Devlet polisinin böyle yerlerde 
görövflendiriilımesini uygun buluyor muısunuz? 

4. O apartmanda koruma polisi bulıundurulma-
ısmın yasal dayanağı nedir? 
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5. jPdLnLer, ne kadar zamıanıdan beri o aparitoan-
da görevli bulunmaktadırlar? Bundan sonra da gö
revleri devaım edecek midir? 

T. C, 
fişleri Bafoanllîğı 8.10.1985 

Emniyet Geneli Müldlüııllıüğü 
Daire : Personel' 

Şıibe: Hştamflıer-JB-3-364949 
Kbnu : Yazılı Soru önergesi! 

TiirSdye 'Biîyülk MMeU! Mecl'i'si iBaskadhğına 
İLGİ : TJBJM.M. Geme1! Sdtoreterîiğinin'16 EiyM 

1985 ğikı ye Kanum'lar ve Kararlar Dairle Baişlkan'lıiğı 
Kanunlar ve Kanarlar Müldürliğ'ü 7/026-4158/16016 
ısayi'la yaıziariv 

'Mgi yazınız ekinde gondeırfillen Saıyın Aydın MI-
fetivekili Ertuğruıl GÖfcgüin'ün Bağdat Caddesindeki 
bir apartmanda foorulma polisleri bulund'uırullmaisımın 
medenine illiışkiin yazılı soru önerigesinin öevalbı aşağı
ya çıkartmıştır. 

Soru 1. Ktoruıma PolMeri Bağdat Caddesindeki 
adı geçen apartmanda kiiımıî niçin koramaöe üzere gö-
röviîenidirllımiştlıeıidir?! 

Cevap 1. '21 Temmuz 1985 tarihti Mffilyet Ga-
zöteslînin 7 ndi sayfasının 4 ündü sütununda «Ara
mızda flişankmdılk» başlığıyla yayımlaman halberde be
lirtilen Bağdat Caddesindeki apartaamda herhangi 
'bir özel (koruma tedbir* ailınm'almıştır. 

ISoım 2. Bağkİaft Caddesindeki her apatfömanda 
kloruma polisi vaırimıfdıır? 

Cevap 2. Bağdat Cadkteimdeki her apartmanda 
kioruöia potfM gförevlmdiirillmesıi siöz konusu değildir. 

'Soru 3. Gazete faa'beriıerinidie bdirtliaien apatftman-
<Ia gecenin saat 04.30ld'a .böyle bir -göiTeM yapmak üze-
te Devletin polisinin görevlendirldlğindıen Bakanlı
ğımızın haberi var mudur? Devlet Politein'im böyle yer
lerde ıgörevilendirimeısrıtti uyugm feuluyor musunuz? 

Cevap 3. 'Bahse konu apartlmaîida herhangi bir 
özel klorumia tötibüri aîınmamış, özel olarak polis dıe 
gförevtlendirifllmemiştir., 

Kaımıu düzeni ve güvenliğini .saiğlamakla görevli 
po&in, bu tür yerlerde görevlendirÜUmesüin'i de uygun 
bulmuyorum., 

Storu 4. O apartmankia kbruma polisi buîunldu-
rüfoaisımım yasal dayamağı nedir? 

Cevap 4. Bininci sorunum cevalbında belirt ı'IMiği 
'gibi dözlfcomıusu apaırtörnanda kioıruma tetlbİri alhnma-
mıştır* 

Soru 5. Fol'Mer, ne kadar zamandan beri o apart-
manda görevli bulunmaktadıdar? Bundan sonra da 
görevleri devam edecek mildlir? 

Cevap 5. Konuyla igili olarak gazetede yayım
lanan ha'berden önce nede sonra söz konusu apart
manda Polis göreVlendiritonemi^tir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Yıffldurıim Afe/bulut 

İçişleri Bakanı 

12. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, profesyonel futbolcu transferinden doğan vergi 
kaybının önlenmesine ilişkin sorusu ve Maliye ve 
Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemoçin'in ya
zılı cevabı (7/660) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Bakanı 

Sayın A. Kurtcebe Alptemoçin tarafından yazılı ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Bu yıl futbolcu transferinde 1081 futbol
cuya transfer ücreti olarak 6 milyar 210 milyon lira 
ödendiği, resmî kayıtlarda bu tutarın 1 milyar 553 
milyon lira olarak gösterildiği, bu yüzden 1 milyar 
275 milyon lira vergi ziyaı ortaya çıktığı ileri sürül
mektedir. Bu konuda Bakanlığınızca herhangi bir 
inceleme yaptırılmış mıdır? Yaptırılmışsa sonuçları 
nelerdir? 

Soru 2. Bu tür vergi ziyamın önlenmesi için ne 
gibi önlem almayı düşünmektesiniz? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük 9.10.1985 

Bakanlığı 
Gelirler Genel Müdürlüğü 
GEL. : ÖZBÜ : 206-8-

6441 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17.9.1985 tarih ve 7/660-4267/16585 sayılı 

yazıları. 
İlgide kayıtlı yazıları ekinde anılan Edirne Mil

letvekili Türkân Turgat Arıkan'a ait 27.8.1985 tarihli 
soru önergesine cevabımız aşağıdadır : 

Bilindiği gibi, transfer ücretlerinin vergileri vergi 
sorumlusu olan spor kulüplerinin vermiş oldukları 
muhtasar beyannameler ile beyan ettikleri matrahlar 
üzerinden tarh ve tahakkuk ettirilerek tahsil edilmek
tedir. 
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T. B. M. M. B: 14 9 . 10 , 1985 0 : 1 

Mükelleflerin beyanı üzerine alınan bütün diğer 
vergilerde olduğu gibi, transfer ücretlerinin vergilen
dirilmesi konusunda da, basında yer alan ihbar nite
liğindeki haberler dahil, Bakanlığımıza yapılan ih
barlar üzerine ve inceleme elemanları tarafından be
yannameler üzerinde yapılan revizyon sonucu ince
lenmesine gerek görülen mükellefler nezdinde vergi 
incelemesine tevessül edilmektedir. Bakanlığımızın in
celeme gücü oranında, spor kulüplerinin transfer üc
retleri ile ilgili beyanları da vergi incelemesine tabi 
tutulmakta ve transfer ücretleri düşük gösterilmek su
retiyle eksik vergi ödendiğinin tespiti halinde, ziyaa 
uğratılan vergiler cezaları ile birlikte tahsil edilmek
tedir. 

Her türlü vergi kaçakçılığının önlenmesi için mev
cut inceleme elemanı sayısı artırılarak, müessir bir 
şekilde denetimin sağlanmasına çalışılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

13. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, ham deri ihracına izin verilen işletmelere ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Vekili Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/665) 

Türkiye Büyük Milat Millisi Başkanıtoğına 

Aşağıdiakıi sorularım Devlet Bakara ve Başlbakaın Yardımcısı Sayın Kıaya Erdem tarafından yazılı ola-
ralk cevaplandırılması için gereğimi saygılarımla arz ederimi ı 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. Aşağıdaki cetvele göre cevaplandırılmak suretiyle, 1.11.1983 - 31.8.1965 tarihleri arasında ham 
deri ihracına izin verilen işletmelerde illglii bilgileri açıfer mısınız? 

İşletmenin 
adı 

Teşvik ve kinlerin 

Vetmm 
tarih 

İptal edMgi 
rtariih Yen'iden verildıiğli tarih İhraç süresi 

öngörülen 
ihracat 
'mükltarı Ülke 

Fiilen yapılan ihracat 
Miktarı Değeri 

İşletme faiz farkı 'iadesinden, desfcdkfamie primlinden 
yararlammışsa tutarı TL. 

Som 2. Alynı diönem liçlinıdle yurt dişından ithal edilen ham ve 'işlenmüş 'deri cin», miktar ve değeri nedir? 

Soru 3. Verilen 'İhraç ilzinii nıeden'iyle, üMöemiiz'iıı ihracat 'kaybı ollmıu'ş muldur? Olmuşsa değeri nedir? 

Som 4. Sadece Ibir veya iki işletmeye «İhraç iznli verilmesi Hükümetin «sıeribest piyasa ekonomisi» politika
sına ters değil mildir? Neden sadece bu istenmelere ihraç iznli veniknlişitir? 

Som 5. Verilen ıbu İhraç izni nedenliyle, ükem'izde ıderi ve ayalkk'aibı ftyaJtl&rı çdk yütaefrJiştir. Vatandaş
larımızın zorunlu giyim mıallaırııııdan olan 'ayakkabıyı ucuız allmalannı ısağtamak için ne önllem alınacaktır? 
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TC i 
Devlet Balfcaolığı 9 . 10 . 19»5 

'Barakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/2923 

Türkiye Büyük Müıet Meclîsi Başkaniı^ma 
«flgî : <17.9jl985 HJaıUh «ve 7/665 - 4277/16615 ışaıyafo 

yazınız, 
ttügjiVie kaiyı/tlıı yazınız eklinde gönderilen Edime 

<KfSBıdflv«lk9İi Sayın Türkân Turgut Ankıan'ın, Ham dert I 
«topacımla izin verilen 'istetmelere Misildin yazılı soru öner-
gjdsi cevalbı 'ilişikte sunulmaktadır 

IBiHgîîeriınıM ve gereğM arz ederim* 
Kâzım öksay I 

İDevlet IBakanı ve 
(Barbakan Yardımcısı V, 

(Edirne 'MÜHtettivelkiıli Türkân Turgut Ardcah'ın yazılı 
soru önergesli cdvalbudur. 

11/ 1.,111.1983 - 3'l.ı8,1985 töariMeri arasında ühra^ 
caitı TesVÜk Mevzuatı çerçevesihde sadece İkiler Tica
ret Sanayi Mamulleri üretim ve Pazartıaıma A.Ş. I 
İran'a ham deri 'ihracı için müracaaitlfia fbullunmıuş ve 
andan şirkete; 

—. 5 000 «onluk 25.5J1984 tarihine kadar gfeçerl'i 
24.11.1983 tarihli, 

— 4 750 «onluk 112.12̂ 1984 itarihÜürae kadar geçerli 
13.6,1985 flarihl'i, 

' — 4 750 Itoniük !İ2<12Jİ984 tarihine kadar geçeri 
•İH. 12.|1984 ıtarihl, İhracatı Teşvik Belgesi verilımîiştfir. 

IBü belgelere totlinaden sırasıyla 250 000 Kg, )2f22 291 
(Kg. ve 143 014 Kg. olmak »üzere «lapta 615 305 Kg. 
nam deri fiilen ihraç edtfflrriilşltlir. 

Şirket, fafitz ifaricı ve vergli iadesümden vararilanma-! 
«niştir. 

Yüriirtüfcitekıi İhracat Yönetmeliği uyannca ham 
İdeni 'ihracı terasa "ıDalbd bulunmakla birilikte Mayıs 
1978 »tarihinden bert fltaus verillmemekltedlr. 

Ancak, 1905 yılı İhracat Rejimi Kararı ve İhra
cat Yönetmeliğinde iHisansa bağlı bir toata «İhracatı 
Teşvik Belgesli» ile İhraç edütelbime imkânının kaldı- I 
ntaası nedenliyle, İkiler Ticaret ve Sanayi Mamulleri 
'ÜreHJim ve Pazarlama AjŞ.'ne son olarak verilmiş bu
lunan K1.12J1984 tarihli, 10.l6.1985 tarihine kadar ge
çerli Teşvik Belgesi '28.1.1985 tarihinde iptal edıiümfiş 
ve bunun üzerine firma lisans talebinde bulunmuştur. 

Anılan şirke'fjin allmış olduğu Teşrik Bteflgesüne İ&-
itiinaden yaptığı bağlantı ve 1985 yıh îhracat Rejimi 
Karanlnın haşlatmış işleme 'ilitştoiın 16 ve 18 'inci mad
deleri diikkate aîınaralk Devlet Planlama Teşkilatımızın 

ı da müspöt görüşü doğrusunda vaki tenis ttalebİ bîr 
I defaya mahsus ctaalk üzere, «attasın emsal fteşürfl et

memesi ve, ihraç sürecinin temdıilt edilmemek kaydıyla 
90 gün olması şartlarıyla 29.4.1985 tarihlinde feansa 
bağîanmış olup, feansm kutanım süresi 27.7.1985 ta
rihlinde sona ermiş bülunmalkltadır. . 

Bahis (konusu lisansa lisllünaden gerçekleştirilen füî 
'ihracat 597 tondur. 

I Anılan 22 aylık dönemdeki ihraç miktarı 2.321 671 
Dolar (karşıhğı 1 212 iton olup, yıllık ham deri üretimii-
mlftin 123 763 ton civarında olduğu göz önünde tutu
lursa ibaMs könuisu miktarın yılık üretiimimMn % l'e 
daha tekaibül ötmediği görülür. 

2. 1.KL1983 - 31.7J985 tarihleri arasımda yurt d*-
'şMidan 43 767 742 Dolar tutarında 22 074 ton ham 
deri, 8 101 025 Dolar değerinde 760 «on hazır derS 
ithal edilmiştir. 

I 3i Verilen üıztrnüere istinaden gerçekleştirilen ham 
deri ihracatı çok oüzî olduğundan lüHlkemüziin büyük 
ölçüde deri mamulü olarak (ihracat kaybına uğrama
sının söz konusu olmadığı düşünülmektedir. 

4, Geçerlilik isiüresli içinde İhracatı Teşvik IBefljgesi 
I iptal edilen başka firma bulunmadığından sadece amu 

lüaın #rkete ühraç lisansı verilmiştir. 
15, Ham deri üretinifiırnizin yılda yaklaşık 123 763 

ton olduğu dikkatte aâroınsia Ibu arızî ilhracatın iç piya
sa %aıtîarınıi etkieyelbiıieceği düşünülmemektedir. 

Diğer taraftan, ham deri Ichalli serbest olup, deri 
sanayiimizin teşvîM gayesi İ e ithalinden fon alınmaı-
ınakltia ve 22.8Jİ985 ıtarihinden lifibaren de gümrük 

I mualfiiyetıi uygulSaınmakitaldır. 
14. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'in, Ameri

kan Ortodoks Kilisesi Başpiskoposunun ülkemizi zi
yaretine ilişkin Başbakandan sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vekili Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı 
cevabı (7/669) 

Türkiye Büyük Millet Mecfti Başkanbğma 
Aşağıdaki sorullaırımın Başbakan Sayın Turgut 

I öziaıl ıtaratfiddian yazuto öMrak cevapkndırıknıaisiını arz 
I ve ricaı ederim. 

B̂ ygMaınmflia. 
Sabri Irmak 

I Konya 

1. Amerikan Ortodoks KMİisesi. Başpiskoposu 
Yakbvas, TOrk aleyhtarı faaliyetıllerinden dolayı va-
tandaşkktaın çalkarıhp, ülkemizden «ınırdışı edildikten 
son*a, ka'm veya kimiler tarafından TCrkiiye'ye davet 
eidiilknıiış veya ziyaret fösteği kabul1 edlim;işit!ir? 
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2, Bu Ziyaret. tausuuda TJBJM.M. dıe veya O' 
mum herhangi (bir ıbkûmlinie damııişııllmıış veya ibijgli veri-
TnlL.3 müldür? 

3< Başp&lkapos Y^kovais'ın ülkemizegülmesinde 
hangi yararlar o'laMeceği düşürMmüş'tlür? 

A* -Ylalkiotvaısiıın geldikten Sorara, 'beııiı yeriiden Tüırik 
talbtdiyetin© alto, patrikhanenin yapımına 'izin verimv <a 
•talkdlinde ermeni ısarunıunu çözebilirim gibi demecileri 
var mildir? Varsa ine düşüflüllime'ktedi'r? 

5/ Eğer Yaikavas, bu 'tlür «demeçler verm'işse, ihir 
(başpiskoposun Türkiye Cumlhuriyd&i dtfie pazarlığa yel-
'teniir şekilde davranmaisı ve ıkonuişmaisı konusunu na-
«â değerileriddıriyo-rsumuız? 

TC 
Duştişleri Batkamlliığı 3 * 10 , 198S ' 

Yumıaniısıtan Dairesi Başkanlığı 
'Sayı : (|SKY-YT/AzY-I/l-l'757-33ö 

Klamu : Konya Mıiletvdki'li Sabri Irmalk'ın yazalı 
Soru önergesi. 

Türkiye Blüylük Millet Meclisi Başkanıktıma 
'İlgi : Başbakanlığa mulhla'tap 17.9.1985 itarJh! ve 

7/669-4303/16748 'sayılı yazılara. 
Kioniya MıilldüvekMı Sayım Salbri IırmaJk'iın Sayım 

IBaşba'kanıiımızıa (tevcih dtibiği iılgi'de kayıltilı yazüarı ekim
deki yazılı isoru öraengösüne ffişlkin cevap meibnii llişiklte 
Dakdim kıılımmıştın 

IMezikur cevabım Klonya MlilletfvdMıli Sayım Salbri 
Irmia'k,la lilet'illlmösıinlîn itemimlini Saygılarımla müsaiade-
terimle arz ederim. 

İMetsultt Yılimaz 
• Devlöl! Bakamı 

ve 
IDışîşleri Bakanı V. 

— Kuzey - Güney Amerika Ortodolks K/ÜesM 
B&şpislkop'dsu Yalkavaıs Kulkuzis, Sayın Başbakanımı
zın Amerika BMeşik DeVleiilerime yaptıfeları resmî tk-
yaret sırasında -özelli Ibir görüşme dileğinde bulunmuş 
ve doğduğu yer olıan ©ökçealdlatyı, ölmlüış yakınlarımın 
mezarlarımı zlyardt-dCmeyı arzuladığını ifade ederek, 
bu 'amıaçlDa Türkiye'ye gitmesine müsaade edilmesü 
dileğini IMıasr eitmliştir. Sayım Başbaklamııraız cevaben 
Ibu ıdileğlin inceleneceğini 'ifade dtlmıişltfir. 

lYakovas ıRukuzMin 'taralfımıızdan Türkiye'ye da-
veîünim mevzulbahfe almadığımı, 'ilgilinin TürklyeYe geft-
rnıe isteğinim IfcenldMmdien kıaynalkUanıdığmı da Ibu vesıi-
Ueyle 'tdbaruz eltti-rmelklte yarar göırmdklteyta. 

— Bilindiği 'üzere, Türk vatamdaışlığıımıdiain ıskat ve 
ısınır dışı defteri uygulamaları Yörüjfaıe Organımın yeit-

ki lalanı içindedir. Bu itibarla, Başpiskopos Yakovas'ım 
münlha'sııran Mışlfeel >bıir nîtelk taşıyan TürkSiyeYe gel
me 'dileği, idarenin (ilgili Ibiri'mılerİ arasımda V^pı'laın & 
tüşare sarnıcumda -islbisnaî »öllmalk 'üzere ve ıtamıamen in-
ısianî miüllâlhazial'ar 'Soinuou lahMriu 'karşıHanmuşltır. 

..... — Başpiiskbpös Yaikovas'ım -özel lizimle TüriküyeVo 
®eîmesline mtiisaıade ddiîmdsiınin, inSamî ıbir ldlil!eğiin- ırddu 

ıdedliılmemiş loilmıasıınım 'yianıisıra ölkemıizddkli' d'iın ısıer-
Ibestliğinitn, Hırisıt'jıyan valtandaşlarımıza ıgösıterîfen ho§-
ıgjörün'ün ve IDevletiimlizlin Itaşıidığı iyi'niyet ve Mlicenap-
'lığıın ısergütenmeisıi ıba'kımımdan musibet 'bir tuitum teş-
'klill edeceği ıdüşlünlütoü'ştlür. 

—.'Başpistoapois Yalkavas''in Tür!k)ıTye''ye iğdişimden 
sonra ime yeniden Türk italbiydtlin'e alımımla ve ne de Pat-
nüktene veya Ermeni Ikonıısu iile lilgii iherhaıngi Ibir ta
lep veya menlfî bir fbeyanına ralslUamılmami'şltır. 

— ©aışpislkapas Yalkovais Kû kuziis A>mer!fcaVa dön
dükten ısianra, kendisine doğduğu yerli 'tekrar ıgörmdk 
ve löDmıüış yaikınllanmın mezarlarımı ziyardt etmek im-
'kânıınım 'balhşddlilîmeslinlden ddlayı şüIkrarJaırım Ibilldir-
rniştir, 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Ncdbantoğlu' 
nun, memur tayinlerinde eş durumunun göz önünde 
bulundurul madiği iddiasına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'm yazılı ceva
bı (7/674) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkamılıiğıma 
lAş&ğıd'aM isiorularımın Başjbalkan 'tarafımdan yazaiı 

olarak yanitlianmasıima aracılığınızt arz ve rica ede-

SaıygıHarımila. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Anıayaısamızım üçümcü 'böiıüm (Sosyal ve 
Ekonomik Haklar ve Ödevler) ünde ailemin :korun-
ması 'başlığı alitındaM 41 imcli maddesinde : «M!d. 
41. — Aile, Türk toplumunun ıtemeüidir. Devldt, aıil©-
min 'huzur ve refahı İile özellikle ananın ve çocuklarım 
korunma'sı ve ıgereki itddlbirleri ailur, ..» dddiğine 
göre; 'Hülküimıdüin memur ıta'yinılerinde, eşleri birb-irin-
den ayrı düşecdk ışekide uygulama yaparak '(atoma) 
ailenin teimeDimıi ve dolayısıyla Türk toplumumun ite* 
m-eliınlt ıbozmuyor mu? 

SOTU 2. Bu -şekil tayinlerle afflenim huzur ve re
fahı (hdie refah zaiten tümden 'bozuldu) ile özeılM'Me 
ananım ve çoou'klaırımum 'korunmaısrnı ortadan ka)İdnr-
mış ve Anayasaya 'tem harekdt etmiyor mu? 

Soru 3. Mulhafazalkâr ibir parti ve 'Hükümelt prog
ramınızı da bu öğeye uygun yapitıığımızii' ifade ettiği* 
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dize ıgöre hliç olmazsa aıiilenliıh, ^toplumumuzun Itoemieli 
olduğunu ve 'kutsal olduğunu mulhlaifaızıaı etmeniz 'için 
memur tayin'lerinde eş durumunu öncelikle göze al
maya önem vermeyi uygun buüuır musunuz? 

TC 
Devlet Bakanıliğı « . 10 . 1985 
Sayı : 2-02-4059 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
l'Bgi : a) Türkiye Büyük MM'Uelt Meclisi Başkanlı

ğının 18.9.1985 gün ve 7/674-4334/16848 Sayılı ya-' 
ZUSlı 

fo) Başbakanlığın 23.9,1985 gün ve K. K. Gn. 
Md. 18/106-1075/05802 'Sayılı yazısı, 

Erzurum 'MiiHetvekıÜli H'imıi Naiilba'ntöğlu'nun Sa
yın Barbakanımıza yönettiği yazılı soru önergesinde-
tkıi 'hususlarla ilgili, istenilen bilgiler aşağıya çıkartıl 
•maştır* 

14 Devlet kadrolarının belidi bölgelerdeki şiışlkıin-
İğİmi önlemek ve hıizımet'fce verlimfflği artırmak ama
çlıyla yapıta ıruatkıl'en atamalarda, miiMetiimizin teme
lini teşkil eden alile müessesesinin korunmaisı, birlik 
ve beraberliğinin bozulmaması (hususlarına azamî öl
çülerde rliayeit ©dıil'mekKedir. 

i2.' Bş durumuyla 'ilgilli. makıi Eteklerinde fcaıra ve 
Kocanın ayrı ayrı kuruluşlarda çaılışmıaisı ve hiamiet ge
reği olarak ©silerden birinlin ba^ba (bir mahalle tayın 
«dîlmösi söz konusu olduğunda, diğer eşin çalıştığı 
kurumla ikoordliıne edilerek onun da aynı mahalle ta-
yaml yapıBma'kltadur. 

Bu mlüm'kün olmadığı takdirde İse, o ınahialMe teş
kilatı bulunan diğer kurum ve kuruluşların açık bulu
nan kadrolarına, hizmete dlan ihtiyaç, görev ve özell-
ılilklerü; atanacak memurun nitelikleri göz önümle bu
lundurularak eşlilerin atanimıaiları sağlanımıalkitadır. 

Eşin tayininıin ayna mıalhalle yapıla'maması halinde, 
o yere en yakın maihatlle tayinli, ilgili kuruluşlarca ko-
ord'inıei olarak temin edilmektedir. 

3. Türk 'toplumunun temeli oton »ile yapımızın' 
talbiî ve kökleşmiş' vasıflan içinde bütün mukaddes 
değerleriyle komnmasu Hükümetimizin temel' poM-
taunu teşkili dilmektedir. 

Eş durumundan makiler Ibu temel polit'ika çer
çevesinde ve yukarıda belirtilen ilkeler doğrultusunda 
yaıpıılmalktadur. 

©ikilerinize arz ederim. 
Kâzını Oksay 
Devlet Balkanı 

16. — İstanbul Milletvekili Yılmaz, İhsan Has- . 
türk'ün, Keçiören Belediyesindeki bazı görevlilere Mis
kin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un 
yazılı cevabı (71675) 

Türkiye Büyulk MİM Meollüsir Başjkaniğtna 
Aşağıdaki sora önergemin Sayın îçıişleri Bakan* 

taralından yaralı olarak yanıtlanması içfin gereğini arz 
ederim. 

Yılmaz Hastürk 
İstanbul 

1 < Keçiören Belediyesinde üst düzey ve dıiğer gö
revlerde bulunan İrfan Tan, Alhlmet iBozdemlir, Mev-
\Hült özcan, 'Murtaza Sadioğlu, Aytunç Yiğit, Abduü-
mutitial'ip Saldioğlu hakkında Ankara Emniyet Mtödür-
ılüğü Siyasî Şubösıinde (bölücü eylemlerde bulunmak 
gerökçesi lile gözaltına aılınmıışlaır madır? Alınmışlar 
ilse ihıalküarında 'hangi yasal lişjlem yapılmıştır? 

2. Adı geçenlerin hakkında yasal işlemler yapi" 
Wken duralksatmak için müidahit olanlar olmuş mudur? 

3. Kamuda- herhangi bir yetki ve »rumluîuğu 
olmayan iTOdar partisinin ülst düzey görevlisinin bö-
l'üeüiükl© suçlknıan kişileri hamaye ötitiği doğru mudur? 

4. 16 Eylül 1985 tarihli Salbalh Gazöfcesinin 6 ncı 
saihiÜesinde «Saibalhtan al ıhıalberli» başlıklı sütunda ya
yınlanan 'hıaiberi lihlbar kalbul ederek herhıangi bir i$lem 
yapıtınız mı? Yapmadınız ise böyle bir 'işleme yukarı-
dakd sualler ışığı altında gerek görüyor musunuz? 

TC 
loislerı Bakanlığı « . 10 . 1985 

Ettinöyeft Genıel 'MüfdürlÜğü 
Daire : Güvenllik 

'Şube : Sen. Paa. Top- 01.A-2 
Konu : ts'tanbul MiUâtvelkü'li Yılmaz İhsan 

HJalstürk'lün 'önerge^ 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : TBMM Genel Sektdterliğiniıı İI8.9.1985 ta

rih ve 7/675.4339/İJ6879 ısayılı yazılan. 
İstanbul ıMiiliefcvelkiü Sayın Yılllmaz föı!san Hasltfürk 

«Jarafımldan Bakanlığımıza yönöltilfen «Keçiören Bele-
diyesi'nldeiki Bazı Görevlilere» dair yazılı soru öner
gesinde 'yer alan hususlarla ilgili bilgiler aşağıda mad
deler ıhaİn'de bdirtilUmilşjtir. 

1. Artara lil'i Keçiören 'BeflieldüyeısiMe görevli 
'bazı üst düzey yeitikliterî ile diğer görevlilerin, Betedli-
ye^ye bağlı birimler içerisinde böJüoüllük yapitMarı yo-
Hunda bazı duyumlar almması üzenine keyfiyet, An
kara EmndVielt Müldürlüğünlün 30.7,19815 ıgün ve 160516 
ısayılı yazıları ile Devlet Güvenlik Malhkemasü Cum-
Ihur'iyelt Savcılığına initıilkal ettltlirillmışitıir. 
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(2, (Devlet Güvenlik Mahkemesi Culrr&urıyet Sav
cılığının 2.8)1985 gün ve 819 sayılı talimatı üzerine, 
Keçiören Bdetfilyesi'üde görevli Ziya Kataaa, Et-
hem Uludağ, Aslan Krtlınç, Mevlült Özcan, Nurettin 
Güler, Ahmet Bozdömliır ve iMurtaza Sadlioğlu isimli 
ışahısîar 19J84985 günü Ankara Emniyet MüldÜrlüğü-
ıı© ^tirlmişlerdilr. 

3. Ankara Emniyet MüdüdüğÜnce yapılan tahki
kat sonucu Devlet Güvenlik Mahkemesi Cumhuriyet 
Savcılığımla intikal ettirillrriiış ve Cumhuriyet Savcı Yar-
kiıtmıçiisı A. ihsan Alpman'ın talimatlarıyla suç unsu
runa rastlanmaldığı gerekçesi ile 20.8Jİ985 günü ser-. 
fbest Ibırakıillmıışlardır-

4. Adı geçen şahıslar halkkmlda kanunî lişlemler 
yapılırken bölücülükle suçlanan kişilerin himayesi ıba-
h!is konusu olmadığı gibi, kis/ileriin Emniyet Müdür
lüğünle sevk ve sorgulamalarıma müldahale eden de ol-
ımamııştiir. 

Arz ederim. 
Yıldırım AkbÜluft 
ılçüşlerii Bakanı 

17. — İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın, İz
mir İlindeki bir yurtta lâiklik ilkelerinin çiğnendiği 
iddiasına ilişkin sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Ak-
bulutun yazılı cevabı (7/678) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun tçişilerıi ©akan* YılkJınm Akbu-

Hut taraıfınıdan yazılı olarak oevtapHanidırılmıasıiinı arz 
ederim* 

Saygılarımla. 

A Alşkiri Tokltaş 
îzmiir 

1 l'-t Atatürklün lâükMk lakelerinin çiğnenmesi' kar-
şutşında Izmıir'dekii yönetMUer ne yapmaktadır? 

X Vali ve Emniyet IMüdüıtüriün, söz konusu tz-
rnlir 3 ündü Sanayi Sitesi Yurdundaki arapça dlin eği
timinden halberl'eri varmıdır? Varsa ndçtin önlem alın* 
mamaışitır? 

3, Böyle, Atatürk'ün l&iklk ilkelerinii çiğneyen 
kişiler tutııklandıklannlda, televizyonda teşhir etmeyi 
düşünlüyor musunuz? 

9 , 10 . 1985 0 : 1 

TC 
'içişleri IBakan!lı&ı 8 . 10 . 1985 

Emniyet Genel Miüdürlüğü 
Daüre : Güvenildik 

Sulbe : Yıkıcı Faa. B. 
31649/7 

Klonu : Soru önergesL 

Türkiye Büyük MiıMet Meclisi Başöcamllığiına 

ditti'. •: Türikiye Büyük Millet Meclisi Genel1 Sek-
reterlğfinin 20.9.1985 gün ve Kanunlar ve 'Kararlar 
Daliresi Başkanlığı 7/'678-4359/ıl'6926 sayılı yazılst. 

(izmir Milletvekilli, Sayın Ali Aşkım Toldtaş tarafın
dan Bakanlığıma yöneltilen ve yazik olarak cevaplan* 
dırilması istenilen soru önergesinin cevabı aşağıya çı-
fcarâmuıştıır* 

(L İzmir'de 14.9.1985 tatfihlinlde mıeyfdıanta gelen 
ollayda; il yönetildiler! Kanunların kendlileriine verdiği 
yetkileri kullanarak görevlıerinli yapmışlıardır. 

Ülkemizde huzur ve güvenin temininden sorumlu 
olan kuruıluglianmıiz ve yöneitiıûierli, Atatürk Jİke ve 
iriküliaplaırı ile m'ilfliye'tçMğinıe bağlı olarak, milî bü* 
tünlük ve 'beraherliğimlizi Ibozacalk her türü asın ce
reyanları takip emmekte ve üstüne gitmektedirler. 

2, (İzmir, 3 üncü Sanayi Sitesi 402 nci Sokak 11 
sayılı yerde meydana gelen olayın cereyanı laşağıdaM 
şekilde olmuştur, 

114.9.1985 günü saalt 10.30'da izmir Emniyet Nö-
ibötçli Müdüriiüğü'ne Yeni Asır Gazetesi muhalbiderin-
den Ender Coşkun tarafından, yukarDda belirtilen ve 
507 sa'yiliı Kanuna göre kurulu bulunan oto Tamircih 
ileri Derneğinlde bazı kişilerin Atatürk inkilaıpliarı ve 
laiklik a)leyh!inide faaliyette bulunduklarıma dair tele
fon 'ih'barı yapılmıştır. 

IBu ihbar güvenlik kuvvetlenince değerlendirilerek 
ibahsekonu adrese anında operasyon düzenlıenmıiş ve 
mezkûr yerde 22 ilahiyat fakültesi öğrencisinin, ila
hiyat Fakültesinde (okutulan islam Hukuku {FıÖcılh) 
'dersi okudukları görülmüştür. 

Yapılan aramalarda bu yerde herhangi biir suç un
suruna rastlanılmadığı gibi, flaiiklik aleyhtarı biir faali
yette tesplJt edilememiştir. 
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iK'önu foıalfckunda süridütfüton ısaru^turtmiada; (îlalhıiyalt 
Fafc'üfitdsi öğrendleririin, ıbathlsıe kömu dernek tarafımdan 
faaliyete geçirilen yurtta kaildaiküan, yumdun iziinısîte 
•olanak çakşltırıildığt, öğrenditare tsllam Hulkulku derisi 
veren şairisin 'yetkili rnercilerden müsaade aJmladıaan 
ders verdiği tespit edimidir. 

Herhangi 'bir izin almadan yurt (imleten Dernek 
Balkanı, 2 fldi Başlkann ve yunt söruımilu'su il© müsa
adesiz ders veren göreVlli halklarında kanunî d$lem ya-
pıılmiaik üzere Bornova C. .Savcııhığına ısevkedimiiiş, lev-> 
ihası indirHerdk kapısı miülh'ürt'enien yuıit kapaltııîmuşltııır. 

ıBalhlse konu olayla lillgıllli olıara'k idarî maikaimllar 
üzerlerine düşen ıkanuın! görevleıürji herhangi bir mü
samaha glölsiterrnieksizin yerline gefokmd^eıdiir. • 

3. MıM'î ıbülfünlük ve ıberalberlğirrizıi yıkaralk, ye
rinle ıfcenldi gayeleri doğrultusunda ıbir devliöt düzeni 
'kurmalk Jsteyen her türltü görüş salbİbl kişilerin tele
vizyonda teşMr eidîlraelıeri iher zaman yapılllmalıdta odup, 
buna da ıdevaım edilecektik. 

iBilıgilerinli arz ederim. 

Yıldırım AklbuM 
İbişleri Bakanı 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

14 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

9 . 10 . 1985 Çarşamba 

Saat i 15.00 

i 
BAŞKANLIĞIN GBNEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEOİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

S 
GENEL GÖRÜŞME! VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELBR 

SÖZLÜ SORULAR 

1. — tzrriir Miltlüvdfcii Rlüşffii Şardağ'm, Türk 
Hava Yolları Genel Müldüriük (binasının İhalesine 
ilimdin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi 
«S/372) 

2. — Manto MMteitvefidÜlıi Abdullah Çakırefe'ain, 
yurt dışma yapılan gemilere ilişkin Barbakandan «öz
lü semi önergesi {6/382) 

3. — BjtİİB MlifflöllvtikSli Faic Taırrmcıoğlu'nun, 
Tükötiioîyî Kbrunıa Kanun Tasarısına iföfkin Barba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

4. — Konya M'ilMvelk'ifiü Salbrl Irmak'ın, yaîbancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

5. — Hatay Miteıtivejkilıi İhsan Güıbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

6. — izmir MMötivekk Rüştü Şardağ'ın, TürM-
yelde 'düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm 
'Bakamndan sözlü soru önergesi (6/397) 

7. — tzrrilr MiKKlSveMi Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Balkanının bazı tasarrufla
rına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

8. — Izmür Mlffltittvekil RÜ#i Şandağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

9. — tarriir MfltetfvekiE Rüştü Şardağ'ın, HÜkSlme-
timizin İran • Irak savaşıma sona erdirilmesi yk Dgili 
girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/400) 

10. — Dryaribakır MitteHvdklMi Malhmud Aktuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasi kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

;lıl. — Diyaırlbakır MÜlldflvekli Malhmud Afltuna-
kar'm, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözü softu önergesi {6/403) 

12. — Adana MiMelüve» Metilin ÜdtKmd%ı, FÜsSoo-
bMik'm yer fıstığı üreliidillörtiırje oftan borcuna âişMn 
Sanayi ve Ticaret BaOcamndlan sözlü soru önergesi 
(6/404) 

'13. — İzmüar MilMveildü R)ü#i Şaıdağ'ın, Iran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyeüerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

14. — Hatay MilMlveikM'i Tevfik Öflafin, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hataylı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

'15, — Hatay Mffleltlvdk'iıli Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/409) 

16. — İstanbul MÜHetöveJk'üli Salbilt Batonlıı'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

17. — fistöajnlb'ul MMdÜvelklilIi Salbıt Baltumlü'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

-18. — Jsitanlbul MDlfefllvefidiii Salbfilt Baltuml'u'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi 
(6/413). 



19. — Koraya Müieüvekiilii Saibrİ Irmak'ın, okul ki
taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/421) 

20. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına Çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

11. — Adana Milletvekilli Oüneylt Canıverln, Yoz
gat - Çayıralan Mçeslinıde bazı V&tandaşfera işkence 
yapıldığı iddiasına ilü'şkin İçişleri Balkanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

22. — Adana Milletvekili Oüneytt Canfverlin, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay doğuımlu vatandaşlan-
miza uyguladığı vize engellemesine ilişkim Dışişleri 
Balkanından sözflü soru önergesi (6/424) 

23. — İstanbul! Milletvekiİ Sajblitt Bâtamlu'nun, uy
gulamaya konulan yatarım projelerine lüşkin Başba-, 
kladdaın sözlü soru önergesi (6/426) 

|24. — Adana Milletvekili Cüneyt Ganver'in, Ü2 Ey
lül 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia 
edilen bir kamu görevîisiine 'ilişkin Başibalkandan sözlü 
soru önergesi (6/427) 

25. — Bslkişehiır Milletvekili Müriir Sevlinç'in, hü
küm giyen bir başkomiserin terfii ettirikliği iddiasına 
iişlfcin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

26., — Adana MilieHvekilli Güneyıt Canıver'in, eğilm 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

27. — İstanbul Millelljveküli Sabit BaJtumlkı'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/431) 

28. — İstanbul MîMlöövdklil'i Salbilt Baıtulmlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 

29. — Istanlbul Mi'MetbveMi Salbilt Baltuttnlu'nun, Hü
kümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru 'önergesi (6/433) 

30. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avnli Gülerin, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi' (6/434) 

31. — Diyarbakır Millötiveki-B Malhmüd Alıtımakar' 
m, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
«dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

32. — Hoıtaıy Müielllvekiİ Tevfik Biatin, Hatay 
(Emniyet Müldürlüğünide gözaltına alman bazı kişilere 
"ÜJşIkün İÇiışOeıİi- Bakamınldan sözlü soru önergesi (6/439) 

33. — Hatay IMİİetivekili Tevfik Bilal'in, Hatay 
İlinde bazı vatandaşların mezhep ve inançları hedef 
alınarak tehdit edildiği iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü tforu önergesi (6/440) 

- 34. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Sıkıyö
netim Kanununa göre görevlerine son verilen öğret
menlere ilişkin MMİ Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından âiMü soru önergesi (6/441) 

35. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, Antal
ya Doğumevindeiki bir doktor hakkında soruşturma 
yapılıp yapılmadığına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanından ıstözllü «oru önergesi (6/442) 

36. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Köyh Hizmetleri Genel Müdürlüğünde çalışan ve 
Yol - İş Sendikasına kayıtlı işçilerin toplu iş söz
leşmesinin yapılamayış nedenine ilişkin Barbakan
dan sözlü soru önergesi (6/443) 

37. — îzmir Milletvekili Durcan Eknirbayer'in, 
İzmir - Güaellbahçelde tapu ve ruhsat alınmadan! 
inşaatına başlandığı iddia edilen 'bir kooperatife iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/444) 

38. — Diyarbakır 'Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İli ve ilçelerindeki sağlık hizmetlerine, 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü 
ısoru önergesi (6/445) 

39. — Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, Sı
kıyönetim Kanununa göre soruşturması yapılıp da 
göreve iadeleri istenilen işçi ve memurlara ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/446) 

40. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in^ asga
rî ücrete ilişikin Çalışma ve Sosyal' Güvenlik Baka
nından sözlü soru önergesi (6/447) 

4L — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Dicle Üniversitesine ilişikin Başbakandan sözlü soru 
önefıgesi (6/448) 

42. — Aydın Milletvekilli Ertuğrul Gökgün'ün, 
Aydın - Kuşadası İlçesi Davutlar Bucağı Belediye 
Başkanına ilişkin içişleri Bakanından sözlü som 
önergesi (6/449) 
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43. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te

kirdağ - Malkara Devlet Hastanesinde meydana gel
diği iddia edilen bir olaya ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/450) 

44. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İli üreticilerinin ürün bedeli alacaklarına iliş
kin Başbakandan- sözlü soru önergesi (6/451) 

45. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan1 

in, devam etmekte olan yatırımlarla ilgili televizyon 

haberlerine ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/452) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'm, Dtî  
yarfoakır Şehir Merkezi itle Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER ÎŞLER 




