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Is — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Ankara Milletvekili İsmail Saruhan, yeni yılda 

Meclis çalışmaları,, 

Ankara Milletvekili Hazım Kutay, «Abide Şahsi
yetler» adlı kitapta Fatih Sultan Mehmet ve mürşidi 
Akşemsetfiin hakkında yazılanların kamuoyuna yan
lış aksettirildiğiv -

iSivas Milletvekili Ruşan Işın, 1986 yılı dış borç 
ödemeleri ve yatırımcı dairelerin 1986 yılı program
ları; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

İran'a gidecek olan : 
Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başba

kanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs
met Kaya Erdem'in, 

Devlet Bakanı Mustafa Tınaz Titİz'in dönüşüne 
kadar Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Ahmet Ka-
raevli'nin ve* 

Fas'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halef-
oğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, Dev
let Bakanı, A. Mesut Yılmaz'ın; 

Vekillik etmelerinin uygun görüldüğüne dair Cum
hurbaşkanlığı tezkereleri Genel Kurulun bilgisine su
nuldu. 

İçel Milletvekilli Ali İhsan Elgin ve 13 arkadaşı
nın, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıyla ikti
dar partisine mensup ya da ona yakın olanlara ayrı
calıklı davranılaralk kredi sağlanıldığı iddialarını sap
tamak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 10*2 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) Genel Kuru

lun bilgisine sunuldu; öngörüşmelerin 8 Ocak 1986 
Çarşamba günü yapılacağı açıklandı. 

(Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait Erol'un (6/502) 
sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi okundu; 
sözlü sorunun geri verildiği bildirildi. 

ISinop Milletvekilli Halit Barış Çan'ın, haklarında
ki sıkıyönetim kararları kaldırılan kamu görevlile
rine ilişkin (16/514) sözlü sorusuna, Devlet Balkanı 
Kâzım Oksay, 

Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'İn, Çorum 
İline bağlanması düşünülen yeni demiryoluna iliş
kin (6/546) sözlü sorusuna, Ulaştırma Balkanı Veysel 
Atasoy, 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, ıslah 
edilen yerli cins inek ve koyunlara ilişkin (16/471) söz
lü sorusuna, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Ankara'daki belediyelerin yol yapım ve tamir çalış
malarına ilişkin (6/486) sözlü sorusuna, içişleri. Ba
kanı Yıldırım Akbulut, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, Yüksek Öğretim Kurulunun sorumluluğuna iliş
kin (6/488) sözlü sorusuna, Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı Metin Emiroğlu, 

llzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, gençlerin 
işsizlik sorununa karşı alınacak tedbirlere ilişkin 
(6/492) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı Mustafa Tı
naz Titiz, 

Konya Milletvekili Salim Ererin, müteahhitlere 
ve kamulaştırma nedeniyle taşınmaz mal sahiplerine 
yapılan ödemelere ilişkin (6/494) sözlü sorusuna, 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel, 

234 



T. B, M. M. B : 57 

Edirne Milletvekili Türkân Turgut Aokan'ın, ba
zı şirketlere uygulanan müeyyidelerin Hazine ve Dış 
Ticaret Müsteşarlığınca kaldırılma nedenine ilişkin 
ıÇ6/5O0) sözlü sorusuna, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı îsmet Raya Erdem ve, 

Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, Kay
seri ilinin hava kirliliği için alınacak tedbirlere iliş-
ıkin (6/539) sözlü sorusuna da, Devlet Bakanı Ahmet 
Karaevli,' 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/504), 
(6/509), 

lîçel Milletvekili Durmuş Bikri Sağlar'ın, (6/507), 
(6/508), (6/51)1), (6/513), (6/5L8), (6/519), 

İstanbul MİlleüveSklili Hüseyin Avni Gülerin 
(6/454), 

, (Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/437), 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Söfcmenoğlu' 
nun (6/477), 

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel'in 
(6/544)/ 

Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Konukşe-
ver'in (6/523), 

Uşak Milletvekili Yusuf Demircin (6/528), (6/540) 
ve^ 

Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgıü'in (6/530), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili balkanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıiklarından; 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/505), 

(6/506), (6/424), (6/496), (6/501), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/522), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

(6/526)< 
Şanlıurfa Milletvekili Vecîhi Ataiklı'nın (6/531), 

(6/532), 
Manisa MMetveküıli İsmet Turhangirin (6/533) ve 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/536), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli bulun

duklarından; 
Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/515), 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/475), 

(6/476), (6/478), (6/534), 
• Çorum Milletivekffi Ali Ayhan Çetin'in (6/479), 

(6/538), 
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Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun (6/489) ve, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/495), (6/543), (6/545), (6/529), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahiplerinin aynı bir
leşimde görüşülmüş bir başka soruları bulunduğun
dan; • ı : 

Diyarbakır Milletvekilli Kadir Narin'in, (6/453), 
(6/524) ve, 

Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezıit'in 
(6/480), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba
kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Hatay Milletvekilli Abdurrahman Demirtaş'ın 
(6/473), (6/493), (6/537) sözlü soru önergeleri, soru 
sahibi görevli bulunduğundan; 

'İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un (6/520) söz
lü soru önergesi, soru sahibi Genel Kurulda hazır 
bulunmadığından, bir defaya mahsus olmak üzere; 

Ertelendiler.' . 
17.7.1964 Tarihli ve 506 Saydı Sosyal Sigortalar 

Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında 
Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabulü Hakkında 
(1/724) (S. Sayısı: 3®6), 

9.7.1945 Tarihli ve 4792 Sayılı Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun 11 inci Maddesinin (G) Bendi
nin Değiştirilmesine Dair Kanun Hükmünde Karar
namenin Kabulü Hakkında 01/710) (S. Sayısı c 387), 

2.9.1971 Tarihli ve 1479 Sayılı Esnaf ve Sanatkâr
lar ve Diğer Bağımsız Çalışanlar Sosyal Sigortalar 
Kurumu Kanununun Bir Maddesinin değiştirilmesi
ne Dair Kamm Hükmünde Kararnamenin Değiştirile
rek Kabulü Hakkında (11/730) (S. Sayısı : 388), 

Kanun tasarıları kabul edilerek fcanunlaştılar. 
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamemin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka>-
nun Tasarısının (1/522) (S. Sayısı : 389), tümü üze
rindeki 'görüşmeler tamamlanarak, 9 uncu maddesine 
ikadar kabul edildi. 

$ Ocak 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te topla
nılmak üzere birleşime saat 18.55'te son verildi. 

Başkan 
(Başkan vekili 

Arif S. Bilgin 
Kâtip Üye Kâtip Üye 

İçel Kırklareli 
Durmuş Fikri Sağlar Cemal. Özbilen 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saa i : 15.00 

[BAŞKAN : Başkanvoküi Arif Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Aıif Ağaoğhı (Adıyaman), Cemâl özbilen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türlkiye Büyük Millet Mecteiırin 57 nci BMeşimini açıyorum. 

II. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okunmak suretiyle yoklama 
yapılacaktır; sayın milletvekilleriniin, salonda bulun
duklarını yüksek sesle belkıtmelerini rica ederim. 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 

«Abide Şahsiyetler» adlı kitapla ilgili görüşünün, 
Ankara Milletvekili Hazım Kutay -tarafından kamu
oyuna yanlış aksettirildiği hakkında gündem dışı ko
nuşması 

BAŞKAN — İçel Milletvekili Sayın Fikri Sağ
lar, bütçe görüşmeleri sırasında, SHP Sözcüsü ola
rak yapmış olduğu (konuşma ile ilgili gündem dışı söz 
istemiştir; 'buyurun Sayın Sağlar. 

DÜRMÜŞ FİKRÎ SAĞLAR '(İçel) — Sayın 
Başkan, sayın üyeler; dün, milletvekilli Hazım Ku-
tay'ın, seçmenlerine değil, dışarıdaki 'bazı mihrak
lara selam gönderme umuduyla, talihsizce yapmış 
olduğu bir konuşmayı izledik. Anlatmak . istediği 
olayın, tek bir yayın organına dayandırılarak, me
tazori yaptırıldığı, 'gün gibi ortada. Ne yazık ki, 
Hazım Kutay, ön yargılı yorumuyla, söyledikleriımi 
anlamadan, «çamur» olarak nitelemiştir. 

İnsan haklarına saygılı, düşünce ve yayın özgür
lüğüne büyük Önem veren, yayınları, siyasal eğilim
leri "belli 'kişi ve çevrelerin duygusal değerlendirme
lerine göre «yararlı» ve «zararlı» diye .sınıflandır
mayı sakıncalı 'bulan ve yasalara aykırılığın, an
cak (bağımsız yargı organilarınca saptanması gere
ğine inanan 'bir siyasal partinin sözcüsü olarak, 
Kültür ve Turizm (Bakanlığının 1986 yılı 'bütçesi 
üzerindeki görüşlerimizi açlıklarken, söz konusu ba
kanlığın, "kendi yayınlarından bazılarını depoiatra 
hapsetmesinin yersizliğini ve hak'sızlığını da beiirt-

ıflBilecıik 'Milletvekili Recep Kaya'ya kadar yokla* 
ma yapıldı) 

(BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere (başlıyoruz. 

mek gereğini duymuştum. Bu yasaklamanın, yalnız 
'belirli !bir dönemde çıkan kitapları içerdiğine deği
nerek de aynen şöyle demiştim : Eğer, bakanlığın 
bugüne kadar yaptığı 'bütün yayınlar yeniden ince
leniyorsa, Fatih Sultan Mehmet'le, hocası Akşem-
settin arasında çadırda 'geçen (bir aşk gecesinden söz 
eden «Abide Şahsiyetler» adlı kitabı okumasını di
leriz, 

Böylece, biz, adı geçen kitabın yasaklanmasını 
değil, sayım bakanın, kişisel 'tasarrufu ile yok et
mek istediği kitaplarla karşılaştırabilmesi için onu 
okumasını dilemiştik. 

Bu konuda sonradan basında sergilenen görüşler 
ve Sayın Taşçıoğlu'nun açıklaması üzerine, şu nok
taları vurgulamayı zorunlu görüyorum : Fatih Meh
met'in tarihe mal olan kişiliği ve yüceliği, ta
savvufa ilişkin görüşlerine ve Akşemseddin İle olan 
ilişkilerine değil, devlet adamlığı yanında, çağının 
her türlü fikrine ve sanatına açık olan dünya görü
şüne ve engin hoşgörüsüne dayanmalktadır. Böyle, 
devirin 'önde gelen Türk ve yabancı bilginleri ile 
din ve felsefe konularında tartışmalara girmesi, Gaz-
zali ile îbni Rüşd ve Şerif Güırcanî ile Taftazanî 
arasındaki farklı demlendirmeleri yansıtan eski tar
tışmaları tazeletmesi ve Hocazâde'ye bir üçüncü 
«Tehafüt» kitabını yazdırması "bunun kanıtlarıdır. 

Her alanda yeni bilgiler edinmeye çalışan Fatih 
Mehmet'in, şehzadeliğinden beri birçok kişiler
den ders aldığı bMinmektedıir. Bunlar arasında yal
nız Akşemseddin değil, başita Mola Gürani olmak 

IU. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA* SUNUŞLARI 
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üzere, Hocazâde, Molla llyas, Molla Abdülkadir, 
Molla Hayrettin, Halepli 'Siracettin ve Samsunlu 'Ha
san da bulunmaktadır. 

Fatih, her bilginden yaraıHaıımıaikîla 'birlikte, ta
rikata girmemiş ve çeşitli dinsel akımlar karşısında 
yansız kalmayı yeğlemiştir. 

Hacı Bayram'ın müridlerinden ve Bayraımiye Ta
rikatının Şemsiyye kolunun temsilcisi olduğu bili
nen Aksemlseddin'in, İstanbul'un alınması sırasında 
genç padişahı desteklediği kuşkusuzdur. Eıbu !Ey-
yub'un mezarının da onun tarafından »bulunduğu 
kabul ediLmektedir. Ancak, onunla, öğrencisi Fatih 
Mehmet arasında tasavvufa ya da tarikata da
yanan 'bir ilişki olduğu yolunda, o dönemin belge
lerinde ve ciddî kaynaklarında herhangi bir kayıt 
yoktur, ©öyle bir iddia, çok sonraHarı yazılan ve 
yan gerçek, yarı hayal ürünü rivayetleri yansıtan 
menakıbnâmelerde yer almıştır. 

Tasavvufta aşk, Tanrı ile kul arasındaki ilişkiyi 
belirten bir kavram olup, mürşit - mürit ilişkisi, tekke 
ve tarikat hayatı için söz konusu olabilir. Küçük yaş
ta ders verdiği öğrencisini tasavvufa ya da tarikata 
çekemeyen veya çekmeyen Akşemseddin'in, tsatn-
bul'un fetihi gibi bir başarıdan sonra, her yönden 
güçlü olan Fatih Mehmet'i, bir gece çadırda irşat 
etmesi kolayca savunulmaz. O Fatihi ki, yoluna dizilip, 
«İstanbul'un, ehl-i ilmin duasıyla alındığını» söyleyen 
kişilere, çekinmeden, «Yardakçılığa, dalkavukluğa yer 
yok; kendi kılıcımla aldım» cevabını vermiştir. 

Gerçek olan, kişiliği ve başarısryla dost - düşman 
herkesin takdirini toplayan II. Mehmet'in değişik 
çevrelerce kendilerine mal edilmek istendiği, hatta 
kendi görüş açılarından eleştirildiğidir, örneğin, dev
rin ünlü hümanist papası II. Pius onu «Basileus» diye 
niteleyip, Hıristiyanlığı kabul etmeye çağırmış, öte 
yandan da Osmanlı Padişahının ağzından Papaya hi
tap eder biçimde mektuplar uydurulup yayınlanmış
tır. Bunlar gibi, kimi tarikat çevreleri de, onu, ken
dilerinden göstermeye çalışmışlardır. Dahası, kimi
leri de, onun ölümünden sonra, yaptıklarını, «Jbid'at» 
olarak suçlayacak kadar ileri gitmişlerdir. 

Herkes gibi, yazarların da, olayları ve kişileri, 
kendi dünya görüşleri, iç çelişkileri ya da tarikat eği
limleri açısından değerlendirmeleri doğal karşılanabi
lir. önemli olan, abide şahsı, gerçek kişiliği ile an
latabilmektir. Mevlana*nın büyüklüğü, nasıl, Tebrizli 
*fems ile olan ilişkilerinden ibaret değilse, bir mutasav-
if olmayan ve olmaya da çalışmayan Fatih Meh-
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met'in abideliği de, mürşit - mürit ilişkilerine indirge* 
nemez. 

S. FEVZİ FIRAT (Zonguldak) — Hayal hayal; 
Öğren, öğren... 

DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Sayın 
üyeler, Sayın Taşçıoğlu'nun deyimiyle, millî kültürü
müze büyük zararlar veren girişimleri, bizim konuş
mamızda değil, bu tür «Çadır gecesi» benzetmelerinde 
aramak gerekir. Kaldı ki, Taşçıoğlu'nun, Günaydın 

. Gazetesine verdiği demeçte, benim söylemediğim; hiç
bir yorumda bulunmadan, sadece, kitaba adını veren 
tümceyi beyan ettiğim eserin, kendi ağzından, ince
lenmesi sonucunda ne anlam çıkardığını sizlere oku
mak istiyorum. (Günaydın Gazetesi, 24 Aralık 1985) 

«Kültür ve Turizm Bakam Taşçıoğlu, Fatih'in, 
hocası Akşeımeddin ile aşk gecesi geçirdiğini anlatan 
kitap için, bu kitabı kim bulmuş, hangi seçici kurul 
seçmiş, anlaşılır gibi değil. Sorumluları en ağır şekilde 
cezalandıracağım dedi. 

Abide Şahsiyetler adlı kitabın kapağında, «Kültür 
Bakanlığınca çocuk kitabı olarak önerilmiştir» diye 
yazdığım belirten Kültür ve Turizm Bakanı, «Ancak, 
bu kitap, büyükleri dahi dağıtacak seks unsurlarım 
içeriyor» şeklinde konuştu. 

Taşçıoğlu, konuya acil müdahale ettiklerdni bildi
rerek, «Sakıncalı olan bir kitabı hemen çekemiyorum» 
Devlet bize ödenek vermiş; ama yetki vermemiş, bir 
kitabı sakıncalı buluyoruz, toplatıyoruz; ama imha 
edemiyoruz» diyor. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, lütfen toparlayınız. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — Gör

düğünüz gibi, sayın üyeler, sayın bakan incelediği 
zaman ne anlamış... Tekrar ediyorum, ben değil, ba
kan ne anlamış... 

Ben, bugüne kadar, ortalıkta dolaşan söz ve 
yakıştırmaların hiçbirini söylemedim. Biz, Fatih ile 
Akşemseddin'in ilişkisini, üzerlerine sıçrayan çamuru 
silmedeki saygınlıkla tanırız; tarih kitaplarında böyle 
okuduk. Şimdi, bu ilişkiyi çamurlaştırarak anlatan kişi 
ve yazarları bilmek, tanımak istiyoruz. Kimdir bu 
kitabı yazan? Kendi iç çelişkilerini, olmuş gibi anla
tanlar ve çarpık anlatımları destekleyenler, tabiî ki, 
kültürün geniş boyutlarından söz eden ve evrensele 
ulaşmak isteyenlere, tipik Doğulu bağnazlığı ile karşı 
çıkacaklardır. 

Bazı köşelerden yıllardır çıkmayan, kurumuş ka
bak gibi lif lif olmuş kafalarla; konulara salt kendi 
dar görüşlerinden bakan ve saptırarak anlatanlar, doğ-
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ruyu bulma yerine, işlerine gelen yanlışı çok güzel 
savunmaktadırlar. 

Bu olay, faşizmi simgesel olarak kültür değerle
rine yamamaya çalışan, ne oldukları açıkça belli 
kaynakların, rejimi yok etmede kültür politikalarım 
geriye götürmek için gösterdikleri çabanın yakalan
mış telaşıdır. 

BAŞKAN — Sayın Sağlar, toparlayın efendim. 
DURMUŞ FİKRİ SAĞLAR (Devamla) — To

parlıyorum efendim. 
Söylediklerimizi, işlerine geldiği gibi yorumlayan 

bu melun düşünce kaynaklan, çok yakında, özgürlük
lerle dolu Türkiye'nin demokratları tarafından kurtu
lacaktır. 

Bu arada, Milletvekili Kutay'ı, hâlâ yüzü kızar
madan seçmenleri ile konuşma cesaretinden dolayı 
kutlar, saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sağlar. 
(ANAP sıralarından «Sataşma var» sesleri) 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, söy
lemediğim şeyleri, bana atfediyor. Son sözlerini din
lediniz; «Hâlâ yüzü kızarmadan seçmenleriyle konu
şuyor. dedi. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, neyi atfettiğini lütfen 
yazıp gönderin; zabıtları tetkik edip, bakayım. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ben mi yazılı ola
rak müracaat edeceğim? 

BAŞKAN — Hangi konuyu yanlış atfettiğini lüt
fen yazıyla bildirin; 'ben zabıtları tetkik edip, eğer 
lüzum görürsem söz veririm efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Efendim, arkadaş
ların huzurunda söyledi; «hâlâ yüzü kızarmadan» 
dedi. 

BAŞKAN — Neyi atfetmiş efendim? Zabıtları 
tetkik edeceğim efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bekliyorum Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Zabıtları tetkik edeceğim efendim, 
buyurun oturun. (Gürültüler) 

Efendim, bu birleşim içinde zabıtları tetkik edlip, 
durumu size arz edeceğim. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
/..'•— Ankara Milletvekili Nejat Abdullah Resul-

oğlu'nun, «2969 Sayılı Kanunun Yürürlükten Kaldı
rılmasına Dair Kanun Teklifimin tçtüzüğün 38 inci 
maddesine göre doğrudan doğruya gündeme alın
masına dair önergesi (2/262, 4/181) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» bölümünde, içtüzüğün 38 

inci maddesine göre verilmiş olan, doğrudan doğruya 
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gündeme alınma önergesi vardır; okutup, onayınıza 
sunacağım. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkanım, müsaade ederseniz gerekçesini 
izah etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, önergeyi okutayım, ondan 
sonra söz verebilirim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
2969 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılmasına 

dair kanun teklifim 2 aya yakın bir süredir komis
yonda bekletilmektedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi 
içtüzüğünün 38 nci maddesi uyarınca teklifimin doğ
rudan doğruya yüce Meclisin gündemine alınarak gö
rüşülmesinin teminini arz ve teklif ederim. 

Nejat Abdullah Resuloğlu 
Ankara 

BAŞKAN — Okunan önerge hakkında komis
yon başkanlığına ayrıca ha'ber verilmiştir. 

önerge üzerinde, lehte ve aleyhte olmak üzere, 
ikişer arkadaşa söz vereceğim. 

Sayın Nejat Abdullah Resuloğlu söz istemişler
dir. 

KÂMİL T. C O Ş K U N O Ğ L U (Ankara) — Ben 
de söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte mi konuşmak istiyorsunuz? 
KÂMİL T. COŞKUNfOĞLU (Ankara) — Hayır, 

aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Sayın Resuloğlu, buyurun efendim. 

NEJAT ABDULLAH RESULOĞLU (Ankara) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; tçtüzüğün 38 
inci maddesi, «kanun tasarı ve tekliflerinin komisyo
na havale gününden itibaren kırkbeş gün içinde so
nuçlandırılması» amir hükmünü getirmiş bulunmak
tadır. Yine aynı madde, «bu süre zarfında sonuç
landırılmayan tasarı ve tekliflerin, hükümet sahiple
rince doğrudan gündeme alınmasının istenebileceğim» 
hükme bağlamıştır. 

6.12.1983 gün ve 2969 sayılı Kânunun, bütün hu-
• kukî sonuçlarıyla birlikte yürürlükten kaldırılmasına 

dair kanun teklifim de, süresi içinde komisyonda 
neticeye bağlanmadığı için, teklifimin doğrudan gün
deme alınmasını istemek hakkımı kullanmış bulunu
yorum. 

Sayın milletvekilleri, kanun teklifim, belli ve 
muayyen çevrelerce iddia olunduğu gibi, münhasıran 
Anayasamızın geçici 4 üncü maddesi kapsamına giren 
eski siyasîlerle ilgili değildir. Kaldırılmasını teklif et
tiğim kanunun 1 inci maddesinin fıkraları dikkatli bir 
şekilde tetkik edildiği takdirde, bütün Türk vatandaş-
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larını ve özellikle eski ve yeni politikacıları kapsadığı 
görülecektir. Zira, 2969 sayılı Kanunun, özetle, 12 
Eylül 1980 tarihinden sonra, kanunla, Millî Güvenlik 
Konseyi ve Anayasa Mahkemesi kararıyla kapatılan 
siyasî partilerin, Anayasanın geçici 4 üncü maddesi
nin (a) bendinde kayıtlı yöneticilerinin, sözlü veya 
yazılı şekilde övülmesini, suçlanmasını veya savunul
masını yasakladığı gibi, kurulmuş veya kurulacak 
siyasî partilerin, kapatılmış partilerin devamı olduk
ları iddiasında bulunmalarını ve bu yolda 12 Eylül 
öncesindeki siyasî çekişme ve çatışma ortamının yeni
den doğmasına neden olmalarını önleyecek bazı hü
kümlerle; kısaca arzına çalıştığım yasaklara uymayan
lara verilecek cezaları kapsamaktadır. 

Yeni Anayasamıza göre, millî iradeye dayalı, 
hür seçimler sonunda teşekkül etmiş Türkiye Büyük 
Millet Meclisi, 25 ay önce göreve başlamış; Millî 
Güvenlik Konseyi, geçici bir süre için elinde bulun
durduğu yasama görevini Türkiye Büyük Millet Mec
lisine devretmiş ve Anayasa ile tayin olunan yeni gö
revlerine başlamışlardır. 

Bazı kişi ve kuruluşların iddialarının aksine, millî 
iradeye dayalı, Büyük Türk Milletinim oylarıyla te
şekkül etmiş Türkiye Büyük Millet Meclisi ve İnsan 
Hakları Evrensel Beyannamesi ile Helsinki Nihaî Se
nedinde kayıtlı hak ve hürriyetleri benimsemiş, üstün
lüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu ve her 
Türk vatandaşının temel hak ve hürriyetlerden, eşitlik 
ve sosyal adalet gereklerince yararlanmasını öngören 
bir Anayasamız mevcutken «Türkiye'de demokrasiye 
geçiş dönemi yaşanıyor» gibi bazı şahsî mütalaalarla, 
millî iradenin arzularının ve Anayasanın kesin hüküm
lerinin ertelenmesıine ve bazı haksızlık ve usulsüz
lüklere göz yummaya hiç kimsenin hakkı yoktur. De
mokrasi ya vardır veya yoktur. Bütün meseleleriyle 
çalışan bir demokrasimiz varken, bunun aksayan 
yanlarını düzeltmek, yüce Meçisin ve siz sayın mil
letvekillerinin görevleridir. 

Anayasamızın, eşitlik, genellik ve kişi haklarını kı
sıtladığına inandığım 2969 sayılı Kanunun kaldırıl
ması, yerinde' bir davranıştır. Mensubu bulunmakla, 
haklı olarak; övündüğümüz, demokrasiyle yönetilen 
hür dünya devletleri arasındaki itibarlı yerimizin ko
runması ve en nihayet, bu kürsüde ettiğimiz mukad
des yeminin gereği olarak, millî iradenin kayıtsız ve 
şartsız son söz sahibi olduğunun ispati da, demokra-
simizıin yerleştiğinin ve bütün gerekleriyle yürümek
te olduğunun bir kere daha kanıtlanmasını Sağlayacak
ta :-":V 

Bu inançla, teklifimin kabulünü yüce Meclisin 
tüm üyelerinden istirham ediyor ve hepinize derin 
saygılarımı sunuyorum. (SHP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Resuloğlu. 
Aleyhte konuşmak üzere buyurun Sayın Coşkun-

oğlu. 
KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 

Başkan, değerli milletvekili arkadaşlarım; olay şu : 
Sayın arkadaşımız yüce Meclise burada işin esasını 
arz etti; şimdi, mevzuun gündeme alınıp alınmaması 
konuşulacak. 

Komisyonumuza gelen işler, öncelikle ilgili ba
kanlığa, Başbakanlığa bildirilir ve görüş istenir. Bir 
taraftan da bîr gün tayin edilir; o günde, teklif sahi
bi varsa, teklif sahibine de haber vermek suretiyle, 
üye arkadaşlarımızın toplanmasıyla müzakere yapı
lır. 

Bu mesele komisyonumuza gelince aynı prosedür 
tatbik edilmiştir. Başbakanlıktan görüş istedik, Ada
let • Bakanlığına bildirdik ve davet ettik; Adalet Ba
kanlığından yetkili zevat geldi, Başbakanlıktan görüş 
gelmedi. Toplantı yapıldı, onu arz ediyorum, 

(Başbakanlıktan görüş gelmedi; teklif sahibi olarak 
arkadaşımıza davetiye gönderdik, kendisi gelmedi; te
lefonla aradık, «15 gün evvel Avrupa'ya gittiğini» söy
lediler. Bu durumda, komisyon olarak ne yapabilir
dik? Bunu sizin yüce takdirinize bırakıyorum. 

Kaldı ki, 38 inci madde, amir hüküm değildir; bu 
müddet zarfında bitirilmesi gerektiğini ifade eder. 
Bitirilmemişse, teklifin doğrudan doğruya gündeme 
alınmasını teklif sahibi isteyebilir. Teklif sahibinin 
kendisi Komisyona gelmiyor... ((SHP sıralarından 
«Şart değil ki» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Hü
kümetten görüş istemişiz, oradan da cevap yok. Tek
lif sahibini aradık, sorduk; o da yok; «15 gündür Av
rupa'da» diye cevap verdiler. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Gelmesine ne gerek 
var, 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla). — Gel
mesine gerek var efendim; komisyonda kanun tek
lifini izah edecek, gerekçesimi söyleyecek. 

BAŞKAN — Lütfen «fendim... Sayın milletvekil
leri, lütfen müdahale etmeyin efendim. 

Devam edin Sayın Coşkunoğlu. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — > Hangli konuda bu 

hassasiyetiniz var? 
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KÂMİL T. OOŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, her konuda bu hassasiyetimiz var. Eğer arkadaş
larımız, bu konudan başka bir hassasiyetimiz olma
dığını ispat ederlerse, ben istifa ederim. Ben her şey
de hassasiyet gösteririm. (ANAP sıralarından (Bravo» 
sesleri, alkışlar) Şlimdi bunları da tespit edebiliriz. 
Arakadaşlarımız bu şekilde konuşmasalar çok iyi olur. 
Bilmıiyorum artık, kendilerine ne söylemek lazım ge
lir.. (SHP sıralarından (Söyle söyle» sesleri) 

ÖMER KUŞ/HAN (Kars) — Söylemediğiniz bir 
şey kaildi, onu da söyleyin, tamam olsun bari. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Söy-
leyeoeğim şey, saygıdan ibarettir. Kendilerine saygı 
gösteririm; ama benim gösterdiğim saygı ve toleran
sı, kendileri de göstersinler lütfen. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Size saygısızlık ya
pılmıyor ki... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, cevap 
ne zaman gelecek? 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Efen
dim, cevabın ne zaman geleceğini bana sormayın. 

BAÇKAN — Sayın Ooşkunoğlu, siz konuşmanızı 
yapın efendim. 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Bili
yorsunuz, 12 aralık tarihinde bütçe görüşmeleri baş
ladı; daimî olarak Mecliste bulunmamıza rağmen, 
bütçe görüşmeleri nedeniyle komisyonumuzda toplan
tı yapamadık. Bütçe görüşmeleri bittikten sonra, bi
liyorsunuz, Meclis 7 Ocak 1986 tarihîne kadar çalış
malara ara verdi. Bu aradan sonra, gün tayin ettim, 
daha evvel. Gün tayini, bu önerge verildiği için değil; 
tarih bellidir. Bu ayın 15'inde, bu mevzuu konuş
mak üzere, kendilerine taibligat yaptım, orada tarih 
bellidir, üyelere yapılan tebligatta da tarih bellidir. 
Mulhalafete mensup milletvekili arkadaşlarım da bu
rada, daha evvel kendilerine tebligat yaptım. 

Anayasayı ilgilendiren bir mevzudur, önemli bir 
mevzudur. Komii'syonda görüşülmeden burada görü
şülmesi, yüksek takdirinize bağlı. 

İkincisi; Meclis Başkanının havalesine göre, Ana
yasa Komisyonundan çıktıktan sonra, Adalet Ko
misyonunda da tetkik edilmesi gerekir. Binaenaleyh, 
her iki komisyondan geçecek, ondan sonra yüksek 
huzurunuza gelecek. Komisyonların görüşleri ne ola
cak bilmiyorum; yüce Meclis de ona göre gereğini 
takdir buyuracak. 

Binaenaleyh Kanun teklifi gündeme alınamaz, bu 
talebin reddi gerekir. Bunu arz etmek istiyorum. 

Saygılarımla. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ooşkunoğlu. 
Başka söz isteyen var mı efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Üzerin

de söz Myorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Başka söz isteyen yok. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, üzerinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Lehte ve aleyhte 2 şer arkadaşa 

söz vereceğiz; dedim l'er arkadaş konuştu; «söz is
teyen var mı» diye sordum, cevap vermediniz efen
dim. 

HİLMİ NALBANTjOĞLU (Erzurum) — Söz isti
yorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Lehte mi, aleyhte mi efendim? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aleyh

te konuşacağım efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendimi. 
önergenin aleyhinde konuşacaksınız; üzerinde 

konuşma olmaz efendim. (ANAP sıralarından «Söz 
veremezsiniz» sesleri) 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; şu önergenin aleyhinde 
veya lehinde konuşmak bir şey ifade etmez. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen önerge aleyhinde konuşun 
efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İfade 
edilecek konuyu, beriim söyleyeceklerimden, siz de 
arifseniz, anlayacaksınız zaten. (ANAP sıralarından 
gürültüler) Mesele şu ki, komisyon başkanı buraya 
geldi - dikkatinizi çefctiyse - dedi ki, «Bize bir önerge 
veya yasa teklifi gelirse, biz onu önce hükümete da
nışırız, görüşünü alırız.» Demek ki, komisyonların 
müstakil olmadığı anlaşılıyor. (ANAP şuralarından 
gürültüler) 

KÂMİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Tüzük 
gereği; usul bu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Ko
misyonlar görev yapmıyor, olmaz böyle şey. (ANAP 
sıralarından gürültüler) Komisyona giden her tek
lif ve her önerge komisyonda görüşülür. Görüşmeler 
sonunda karar ne ise, verilerek, ret veya kabul edilir; 
ısonra Genel Kurula gelir. Genel Kurulda çoğunlu
ğunuz var... Başbakanın, hükümetin görüşü ne ise, 
çoğunluğa göre, buradaki oylamada ret veya kabul 
edilir. 

Gerçi tüzüğümüzü yapmadık, bütün aksaklık bu
radan geliyor. Bu Içtüzüğede biz oy vermediğimiz 
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için, bu içtüzüğe uymayı da ben kabul edemiyorum. 
(ANAP sıralarından gürültüler) iki senedir tüzük 
teklifini getirmiyorsunuz buraya ve biri gelmişken, 
geri çekiyorsunuz, böyle şey olmaz. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Natbantöğlu, lütfen önergenin 
aleyhinde konuşun efendim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Saym 
Başkan, önergeriin aleyhinde konuşsun, komisyonu 
tenkit etmesin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, siz müdahale et
meyin. 

rv. — SE 

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere seçim 

BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmına geçiyo
ruz. 

İçişleri Komisyonunda açık bulunan 1 üyelik için 
Anavatan Partisi Grubunca Tekirdağ Milletvekili Sa
yın Ali Rıfkı Atasever aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan 2 üyelikten l'i için Anavatan Partisi Gru
bunca Ankara Milletvekili Sayın Rezan Şahinkaya 
aday gösterilmiştir. 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 ar

kadaşının, Devlet kontrolündaki bankalar aracılığıyla 
iktidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara 
ayrıcalıklı davranılarak kredi sağlandığı iddialarını ' 
saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» 
kısmına geçiyoruz. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, bu 
konuya geçmeden evvel bir müracaatım vardı, evve
la onu halletsek... 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Henüz zaptı ala
madık; ben onu takip edeceğim, oturumun sonuna 
kadar zamanımız var. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Binaen
aleyh, kişisel veya parti adına verdiğimiz bekleyen 
yasa teklifleri var, hâlâ komisyonlarda uyutuluyor; 
ıbu doğru değildir. Teklif komisyonda görüşülür, 
kabul edilir veya edilmez; ama Genel Kurula gelir; 
çoğunluğumuz var, reddedersiniz. 

Bu hususu protesto için huzurunuza çıktım, say
gılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önerge üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... önerge kabul edilmemiştir. , 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İncele
me Komisyonunda açık bulunan 1 üyelik için Ana
vatan Partisi Grubunca Afyon Milletvekili Sayın 
Nihat Türker aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. 

Kamu İktisadî Teşebbüsleri Komisyonunda açık 
bulunan 1 üyelik için Anavatan Partisi Grubunca An
kara Milletvekili Sayın Osman Işık aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Kabul edilmiştir. v 

SORUŞTURMASI VE MECLtS ARAŞTIRMASI 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Esprisi geçer Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 arkadaşı

nın, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıyla, ikti
dar partisine mensup ya da ona yakın olanlara, ay
rıcalıklı davranılarak kredi sağlandığı iddialarını sap
tamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüş-
melere bâşhyoruz. 

Lütfen, hükümet yerini alsın efendim. 
önergeyi tekrar okutuyorum : 

Türkiye Büyük' Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye'de sağlıklı demokrasiyi yerleştirmek için 

yolsuzlukların ve rüşvet olaylarının üzerine gidilme
si parlamentonun, dolayısıyla göreve başlarken ant 
için parlamenterlerin ulusal görevidir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 
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Rüşvet ve yolsuzluk iddiaları sürüp giderken 
T.B.M.M.'nin suskunluk içinde kalması rejim açısın
dan büyük sakıncalar doğurabilir. Bunun örnekleri 
Türkiye'de yaşanmıştır. 

Kamuoyunda, «Partizanlık» yanında «Partizan 
kredi yolsuzluğu» diye tanımlanan ve bazı iktidar 
partisi mensuplarına yönelik iddiaların üzerine sün
ger çekilerek hükümeti yıpratmak amacına yönelik 
olduğu gerekçesiyle dikkate alınmaması, parlamenter 
demokratik rejimi tahrip eden tehlikeli bir yaklaşım
dır. Bu nedenle Sayın Başbakan Turgut özal'ın «Biz 
yolsuzlukların üzerine gideriz» şeklindeki sözleri ve 
söz konusu tehlikeli yaklaşıma neşter atılmasının zo
runlu olduğunu doğrulayan ve gerekli kılan bir ifa
desidir. Toplumda kamu yönetiminde ve tüm kuru
luşlarda Anayasa ve yasalar çerçevesinde hareket 
edilmesinin gerekli ve zorunluluğu, bizzat Sayın Baş
bakan özal'ın bu sözleri ile ifade edilmiştir. 

Sayın Başbakanın bu haklı ve doğru yaklaşımı ile 
yolsuzlukların üzerine gidilmesi gerektiğine milletve
kili, bakan, parti yöneticisi ya da bunların yakınları 
ile ilgili iddiaların araştırılmasının zorunluluğuna gü
zel bir örnektir. Parti yöneticisi, Başbakan ve bir 
bakanın suçlanarak bunun bir leke gibi yakalara sü
rülmek istenmesi karşısında Yüce Meclisin bu iddia
lara el koyarak gerçekleri millet adına ortaya çıkar
ması demokratik parlamenter rejim açısından son de
rece hayatî önemi haizdir. 

Türkiye'de iktidarların nüfuzlarını kullanarak, 
özellikle kamu bankalarından yandaşlarına kredi sağ
laması, ortadireğin tasarrufların m batık kredi duru
muna düşürülmesi devletin resmî raporlarında, da 
açıkça dile getirilmektedir. 

Türkiye'nin kıt kaynaklarının hovardaca kulla
nıldığının resmî kamtları Başbakanlık Yüksek De
netleme Kurulunun raporlarında açıkça yer almak
tadır. Devlet bankalarının tahsili gecikmiş alacakları 
Yüksek Denetleme Kurulunun raporlarında milyar
ları aşmaktadır. Ziraat Bankasının açtığı ve zama
nında tahsil edemediği kredilerin miktarı, 1983 yılı 
itibariyle 125 milyarı aşmaktadır. Türkiye Emlak 
Kredi Bankasının aynı şekilde tasfiye olunacak ala
cakları da 1983 yılı itibariyle 7 milyar liraya yaklaş
maktadır. Anadolu Bankasının söz konusu yılda tas
fiye olunacak alacaklarının tutarı da 18 milyar 237 
milyon liradır. 

Sadece bu örnekler devlet bankalarınca açılan 
kredilerin sağlıklı ve mevzuata uygun biçimde veril
mediğinin somut kanıtlandır. 
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Devlet bankalarının imkânlarını yasalara aykırı 
biçimde kullandırdığı iddiası ile Maliye eski bakan
larından Adnan Başer Kafaoğlu hakkında dosya ha
zırlayan ve hakkında Meclis Soruşturması açılmasını 
isteyen ANAP milletvekillerinin aynı hassasiyeti ken
di partilerinin genel sekreterinin kardeşi ile ilgili id
dialarda da göstermesini beklemek Türk kamuoyunun 
hakkıdır. 

ANAP'ın iktidara gelmesi ile birlikte Genel Sek
reter Mustafa Taşar'ın kardeşi Faruk Taşar'ın, Ana
vatan Partisi Gaziantep 11 örgütünün yöneticileri ile 
yakınlıkları bulunan kişilerle ortaklaşa kurdukları 
şirketlerin devlet bankalarından sağladıkları krediler, 
kamuoyunda haklı kuşkular uyandırmıştır. 

Devletin kontrolündeki bankalar aracılığı ile ik
tidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara ay
rıcalıklı davranarak kredi sağlandığı yolundaki id
diaların araştırılması kamuoyunun birincil talebi ha
line gelmiştir. 

Egemenliği Türk Milleti adına kullanan Türkiye 
Büyük Millet Meclisinin Anayasanın 98 inci İçtüzü
ğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis 
Araştırması ile gerçeklerin ortaya çıkarılmasını say
gılarımızla arz ederiz. 

İçel Milletvekili 
Ali İhsan Elgin ve 

Arkadaşları 

BAŞKAN — İçtüzüğümüze göre, Meclis Araştır
ması açılıp açılmaması hususunda, hükümete, siyasî 
parti gruplarına ve önergedeki birinci imza sahibine 
veya onun göstereceği bir diğer imza sahibine söz 
verilecektir. 

Sayın hükümet, buyurun efendim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Ri

ze) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; geliniz, 
yeni başlayan 1986 senesinin ve hükümetimizin üçün
cü senesinin bu ilk Meclis Araştırması önergesine, 
en iyi niyetli varsayımlarla eğilelim. 

Diyelim ki, bu önerge, anamuhalefetin, fos çıkan 
kadrolaşma iddiaları yerine, uçurmayı denediği yeni 
bir balon değildir. Diyelim ki, bu önerge, altı aydan 
beri sözü edilen yolsuzluklar dağının doğurduğu bir 
fare de değildir. 

SALIM EREL (Konya) — Yüce Meclise yakış
mayacak laflar bunlar. (SHP sıralarından gürültü
ler). 

BAŞKAN— Lütfen efendim... 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — «Fare» dedim, Sayın Erel. 
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Gene, diyelim ki, bu önerge, amatör dedektif ye
teneğine sahip bir sayın milletvekilinin aylar süren 
çabalarının, geri dönülmesi güç bir sonucu da değil
dir ve gene, diyelim ki, bu önergenin hedefinin par
timizin genel sekreteri olması; iki seneden beri, ANA
VATAN Partisini eğilimlerle bölemeyenlerin, şimdi 
onu karıştırmak için giriştikleri yeni bir oyun da de
ğildir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın milletvekilleri, o halde bu önerge nedir? 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Açın görelim. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Bütün iyi niyetimizi ve sabrımızı zorlaya
rak, Sayın Ali ihsan Elgin ve 13 arkadaşının verdik
leri bu önergenin, araştırma önergesinde kendilerinin 
de belirttikleri gibi, «Devletin kontrolündeki banka
lar aracılığıyla iktidar partisine mensup ya da ona 
yakın- olanlara, ayrıcalıklı davranarak, kredi sağlan
dığı yolundaki iddiaların araştırılması amacıyla» ve
rildiğini kabul edelim. (SHP sıralarından «Evet» ses
leri). 

Şimdi soralım: Devletin kontrolündeki bankalar, 
hangi bankalar? Bunları sayalım : Anadolu Bankası, 
Ziraat Bankası, Emlak Kredi Bankası, Halk Bankası, 
Şekerbank. 

Önergede bir ifade daha var: «iktidar partisine 
mensup ya da ona yakın olanlar...» 

Kimdir iktidar partisi? iktidar partisi, Anavatan 
Partisi. Anavatan Partisinin mensupları kimler? He
nüz belgeleri Cumhuriyet Savcılığına intikal etmemiş 
olanlarla birlikte, Anavatan Partisi mensuplarının sa
yısı yaklaşık yarım milyon kişi... Peki, Anavatan 
Partisine yakın olanlar kimler? Bir partiye yakın 
olanlar, en başta, ona oy verenler. Kim bunlar? Sa
yıları belli, söylüyorum, 6 Kasım 1983'te 7 833 148 
kişi. 

MUZAFFER YILDIRIM (Kayseri) — Kalmadı, 
kalmadı... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — 25 Mart 1984'te 7 338 200 kişi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, müdahale etmeye
lim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — öbür partilerinki de belli: Halkçı Parti
nin, 1,5 milyon... 

BAŞKAN — Sayın Bakan, siz konuşmanıza de
vam edin efendim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Türkiye'de, 7 milyon barajını aşan ilk par
ti, Anavatan Partisidir. 
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Şimdi, biraz önce saydığım kamu bankalarının, 
son iki sene içerisinde yaptıkları kredi muameleleri
nin sayısını çıkarmak maalesef mümkün olmadı; ama 
elimde sadece Ziraat Bankasına ait rakam var. Zi
raat Bankasının, sadece 1985 senesinde gerçekleştir
diği kredi işlemlerinin sayısı 2 678 960. Şimdi var
sayalım ki, bu araştırma önergesi kabul edildi; evve
la bir araştırma komisyonu teşkil edildi ve çalışma
ya başladı... Ne yapacak bu komisyon? 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Biz söyleriz ne ya
pacağını? 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım Sa
yın Elgin. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — önergede söylediklerinizi cevaplandırıyo
rum. 

Ne yapacak bu komisyon? Bütün bu bankalarda
ki milyonlarca kredi muameleleri içerisinde, milyon
larca Anavatan Partisi mensubunu veya ona yakın 
olanları ilgilendirenleri ayıracak ve bunların usulüne 
uygun olup, olmayanlarını tespit edecek!.. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Yok efendim; 
usulsüzlere bakacaksınız, beyefendi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Sayın milletvekilleri, böyle bir araştırma, 
bu yasama döneminde bitmez; ama Türk bankacılık 
sisteminin yarısını meydana getiren bu bankalardaki 
bütün kredi işlemleri durur; bu bankalar batar ve bu 
bankalar batarsa, Türk ekonomisi çöker. (SHP sıra
larından gürültüler). 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Usulsüz kredi
lerle zaten batacak sayın bakan. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Önerge sahibi sayın milletvekillerinin iyi 
niyetini baştan kabul ettiğimiz için, onların böyle bir 
felaketi arzuladıklarını da düşünmüyoruz. O halde 
nedir bu arkadaşlarımızın istedikleri; daha doğrusu, 
sıkıntıları nedir? 

SALİM EREL (Konya) — Sıkıntı sizin... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Acaba, Türkiye'de kamu bankalarının de
netiminde bir sorun mu vardır; acaba, bazı yolsuz
luklar, yapanın yanına kâr mı kalmaktadır? (SHP 
sıralarından «Evet, evet11) sesleri). Hayır, sayın mil
letvekilleri, Türkiye'de bankaların denetimsizlik so
runu değil; tam tersine, a§ırı denetim sorunu vardır. 
Dünyada • belki tie - bankaları bizdekinden daha 
sıkı denetlenen hiçbir ülke mevcut değildir. Bir kere, 
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runu değil; tam tersine, aşın denetim sorunu vardır. 
özel olarak bankaları denetlemekle görevlendirilen 
bankalar yeminli murakıpları vardır, bankaları kam
biyo. işlemleri yönünden denetleyen Hazine kontro
lörleri, bankalan vergi yönünden denetleyen hesap 
uzmanları eğer bu denetlemelerinde kredi işlemleri
ne ilişkin bir usulsüzlük sezerlerse, o zaman kredi iş
lemlerini de inceleme yetkileri vardır. Bütün bunla
rın üstünde, icabında görevlendirilebilecek olan Baş
bakanlık Teftiş Kurulu vardır ve nihayet, Yüksek 
Denetleme Kurulunun sürekli denetimi vardır. Hep
sinin üstünde de, KİT Komisyonunun, yani Mecli
sin denetimi vardır. 

AYHAN FIRAT (Malatya) — Hisarbank nasıl 
battı? istanbul Bankası nasıl battı? 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Bilmem... 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Kısacası, Türkiye'de, kamu bankalarının 
katmerli denetimi vardır. 

Bu tablo karşısında, hükümet olarak, asıl bizim 
sorunumuz vardır; bizim sıkıntımız, atacağı her im
zanın, yarın, başına ne gibi gaileler açacağını düşü
nüp, işini savsaklayan; yolsuzluk korkusuyla, elinde
ki işleri bekleten bürokratların ürkekliğidir, kendile
rine güvensizliğidir. İnanınız, bürokrasiyi azaltmada
ki en büyük engelimiz de budur. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Azalttınız ma
şallah. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi, bir kredi muamelesi ne zaman usu
lüne uygundur, ne zaman usulsüzlükle veya yolsuz
lukla maluldür? Bu önergeyi tartışmak için, evvela 
bu kavramlarda anlaşmamız lazım. Çünkü, eğer, 
kredi alan herkesi kayırılmış, kabul ediyorsanız, eğer 
borç alan herkesi zenginleşmiş kabul ediyorsanız, or
tada tartışacak bir şey kalmaz. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Avukat da 
ancak böyle savunur. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Şimdi, müsaadenizle, ben size bu ayırımı 
bir örnek olay üzerinde açıklamak isterim ve inanı
yorum ki, bunu yaptığım zaman, bu önergenin altın
daki baklayı da çıkartmış olacağım. 

EROL AĞAGtL (Kırklareli) — Onun altında 
bakla yok. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Örnek olay, iktidar partisi genel sekrete
rinin, makine mühendisi olan kardeşinin de ortağı 

bulunduğu bir ihracat firmasına, bir kamu ticarî ban
kasınca açılan kredi ile ilgilidir. Bu olayın basında 
yer alması üzerine, Sayın Başbakanın talimatıyla, il
gili bankanın genel müdüründen bilgi istenmiştir, il
gili bankanın mahallinde yaptırdığı özel iç denetimi 
sonucunda, kredi muamelesinde en ufak bir usulsüz
lük olmadığı anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, bu incelemede, bütün usul
süzlük ve yolsuzluk ihtimalleri teksr teker araştırıl
mıştır; sonuçta, kredinin, usulüne tamamen uygun 
olarak verildiği; yani genel müdürlüğün istihbaratı
na dayanılarak, şubenin teklifi, krediler müdürlüğü
nün, genel müdür yardımcısının ve genel müdürün 
olumlu görüşü ile ve yönetim kurulu kararıyla tah
sis yapıldığı; kredi karşılığında, hem ortakların şah
sî kefaletinin, hem de kredi miktarının yüzde 50 faz
lasıyla gayrimenkul ipoteğinin alınmış olduğu; ipo
tek edilen gayrimenkullerin değerinin, banka müdü
ründen, ticaret odası, tapu ve belediye temsilcisinden 
oluşan bir ekspertiz heyeti tarafından belirlendiği... 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Hep öyle olur za
ten. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — ... yedi ay kadar önce açılan bu kredide 
herhangi bir depasman durumunun bulunmadığı, li
mitlere uygun olduğu anlaşılmıştır. 

Ayrıca, kredi işlemi, bir ihracat kredisiyle ilgili 
olduğu ve ihracat kredi faizlerinin de geçen seneden 
beri normal ticarî faizlerle aynı düzeye getirilmiş ol
masına ve bu sebeple ihracat taahhüdü aranmama
sına rağmen, bu muamelede dış bağlantıların mevcut 
bulunduğu ve ihracatın kısmen gerçekleştirilmiş ol
duğu görülmüştür. 

Nihayet, bir tesadüf eseri olarak, ilgili banka şu
besinin işlemlerinin, bu olaydan sonra, bankalar ye
minli murakıplarınca denetlenmiş olduğu halde, her
hangi bir usulsüzlük veya yolsuzluk tespiti yapılma
dığı anlaşılmıştır. Bu durumda, daha ileri bir araş
tırmayı haklı kılacak en ufak bir neden mevcut de
ğildir. 

Bu olayda yıpratılmak istenen bizim bir kardeşi-
mizdir; ama sizi temin ederim ki, eğer yapılan ince
leme ters sonuç verseydi, önerge sahiplerine göster
diğimiz müsamahayı biz kendisine göstermezdik. 
(ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ALİ İHSAN ELGİN (tçel) — Ne müsamahası? 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Biz yolsuzluklarla mücadelede cumhuriyet 
tarihinin en ekstrem örneğini vermiş bir hükümetiz. 
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Bu konuda bizimle yanşa kalkan yaya kalır. (ANAP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Atmadan olsun. 
MEHMET ARİF ATALAY (Adıyaman) — Ak-

fa, Akfa özel çay. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, bu araştırma öner
gesinin gündeme alınıp görüşülebilmesi için, siyasî 
sorumluluk taşıyan hükümeti ilzam edici bir yönü
nün olması gerekir; yoksa, bu mesele yargıyı ilgilen
dirir; hükümeti veya hükümetin icraatını ilgilendiren 
bir yönünün olması gerekir. Ne yapmıştır hükümet? 
Bu hükümetin herhangi bir üyesi, herhangi bir şir
kete kredi verilmesi için, kendisine bağlı bir banka 
müdürüne talimat mı vermiştir? Hayır, tam tersini 
söylemiştir; sadece ve daima usulüne uygun davran
malarını söylemiştir; hatta hatta, bakanların yetkile
ri var; Bankalar Kanununun 38 inci maddesine gö
re, bankalann öz kaynaklarının yüzde lO'unu aşan 
kredi verebilmeleri, ancak ilgili bakanın talimatına 
bağlı. Size iftiharla söylüyorum, ilgili bakanlanmızm 
hiçbirisi, bu kanunî hakkını kullanıp, bir özel şirke
te bu plafonun (plafond) aşılması için talimat ver
memiştir. (ANAP sıralarından alkışlar). 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Dolu var, dolu. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Sayın milletvekilleri, ümitle bekledik, sa
bırla bekledik, düne kadar bu önergenin ya geri çe
kilmesini ya da içini dolduracak birtakım unsurlar
la desteklenmesini bekledik; maalesef, ikisi de ger
çekleşmemiştir. Şimdi önerge gelmiştir, zapta geç
miştir, arşive girmiştir. Yarın, hukuk fakültesinde 
hocalar, kendi talebelerine, bir araştırma önergesinin 
ne olmaması gerektiğine örnek olarak bu önergeyi 
göstereceklerdir. (ANAP sıralarından alkışlar). Ana
yasa Hukukumuza katkılarından dolayı önerge sa
hiplerini kutluyorum ve o halde soruyorum sayın 
milletvekilleri... 

ALI İHSAN ELGİN (İçel) — Teşekkür ederiz, 
sağolun; açtırın, araştırma, görelim; kaçıyorsunuz, 
korkuyorsunuz. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De
vamla) — Bu önergenin değeri nedir, onu da söylü
yorum. Bu önergenin yazılı olduğu kâğıt, önergenin 
kendisinden daha değerlidir. (ANAP sıralarından", 
«Bravo» sesleri, alkışlar). 

Hepinize saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MDP Grubu adına Sayın Faik Tarımcıoğlu, bu
yurun. 

MDP GRUBU ADINA FAİK. TARIMCIOĞLU 
(Bitlis) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Sa
yın Devlet Bakanımızın biraz yadırgadığım bir üslup
la cevap vermesini takdirlerinize arz ediyorum. 

ÜNAL AKKAYA (Çorum) — Sen anlayamazsın. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Anlatayım 

efendim. Huzurlarınıza getirilen Meclis araştırma 
önergesini dikkatle okuduk. Üslubu ve meseleye yak
laşma tarzı dolayısıyla önerge sahiplerini fazla hak
sız bulmadım, hatta kutluyorum. Bir kara çalmak, 
partizanlık yapmak, şahıslarla uğraşmak iddialarının 
söz konusu edilemeyeceği bir önerge olması bakımın
dan memnuniyetimi belirtiyorum. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

Ben sadece buna işaret etmek istiyordum; fakat 
sayın bakanımızın bana göre biraz mütevazi olma
yan ve biraz da çağdaş devlet anlayışının dışında olan 
üslubunu görünce, bu konuya değinmek istedim. 
(SHP ve MDP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 
. AYHAN FIRAT (Malatya) — öğrenecekler, öğ
renecekler. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Konuya gel, 
konuya. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim 
bu konu, önergenin dışında bir konu olduğu için, bu
nu hemen geçiyorum. 

Şimdi, gelelim önergedeki iddialara; soruşturma 
önergesi genel mahiyette ele alınmıştır... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Araştırma öner
gesi, soruşturma değil. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Araştır
ma önergesi genel mahiyette ele alınmıştır... 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Ne olduğunu 
iyi öğrenin. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — ... yer,.za
man, rakam, belge gibi, somut, elle tutulur bilgiler 
zikredilmemiştir. Ben, bunları eksiklik olarak kabul 
ederim. Buna rağmen, önergedeki, Anavatan Partisi
nin iktidara gelmesiyle birlikte, Gaziantep'te Anava
tan Partisi Genel Sekreterinin kardeşinin, Gaziantep 

ANAP 11 örgütü yöneticilerinin yakınlarıyla ortak
laşa kurduğu şirketlerin, devlet bankalarından sağla
dığı kredilerle ilgili olduğu, kredilerin kamuoyunda 
haklı kuşkular uyandırdığı iddia edilmektedir. Bu id
dialar doğru ise, şu soruların cevabını hemen bulmak 
gerekir. Nedir onlar? 
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önergede adı geçen Faruk Taşar kimlerle ortak
tır? Bu ortakların ANAP il örgütüyle ilişkileri nedir? 
II örgütünün yöneticilerinin yakınları kimlerdir? Söz 
konusu şirketlerin adedi nedir? Ne kadar kredi almış
lardır? Bu şirketlerin ticarî kabiliyet ve itibarları ne
dir? Hangi kamu bankalarından kredi almışlardır? 
Aynı kredileri özel bankalardan da alabilirler miydi? 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Alırlar, sen de 
alırsın. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Efendim, 
arz ediyorum. 

Kredi için gerekli işlemlerde maddî ve manevî 
şartlar yerine getirilmiş midir? Yani özet olarak, kre
diler yasal krediler midir? 

Meselenin ağırlığına geliyorum : Kredi işlemleri
ne politika ve politik güç karıştırılmış mıdır? Yani, 
kredi işlemlerinin hepsi 6 kasımdan "sonra mı yapıl
mıştır; daha önce de bu tür krediler kullanılmış mı
dır? (MDP ve SHP sıralarından alkışlar) Gerçekten, 
söz konusu krediler, bir siyasî gücün ve otoritenin 
suiistimali yolu ile mi alınmıştır? 

Bu şekilde sıraladığım ve daha da ilave edilmesi 
gereken sorular, meselenin can alıcı noktalarıdır. 

Meselenin istismarına yol açmayacak; ama kesin 
sonuca gidecek soruların cevabı bu önergede yoktur. 
Bu sorulann cevapları açıkça ve doğru olarak alın
dığında ise, yapılacak işlem, hem basittir, hem de bel
lidir. O halde ne yapmamız lazımdır? 

Bu iddialar doğru ise, olay ciddî boyutlardadır; 
hepimizi, yani parlamentoyu, hükümeti, Anavatan 
Partisini, muhalefeti, kamuoyunu yakından ilgilendir
mektedir. 

Demokrasi - her zaman ifade ediyoruz, bıkmadan, 
bunu devamlı, ısrarla ifâde edeceğiz - açıklık rejimi
dir, onun için rejimlerin en güzelidir. Kuvveti ve vaz
geçilmezliği de buradadır; fazileti ve meziyeti, hür 
iradenin, hür düşüncenin açıklıkla ortaya konmasın-
dadır. Açık rejimlerde, fısıltı gazetesinin, dedikodu
nun öldürücü zehirinin panzehiri her zaman vardır; 
hür basın vardır, ispat hakkı vardır, adil yasalar, ba
ğımsız mahkemeler vardır; bunlar zehiri yok eden, 
iyi işlerse, insanlığı gerçek mutluluğa götürecek çok 
güzel şeylerdir. Onun için, açıklıktan korkmamak ge-* 
rekir. Adalet, insan onurunun, insan hukukunun ko-
ruyucusudur. Buna rağmen, ancak gerçek hukuk sis
temi ve düzeni, gerçek demokrasiyi getirir; yani, ada
let, demokrasi sistemini yaşatır, ayakta tutar ve ona 
güvenmek lazımdır. 

Siyasî mevki ve otoritenin suiistimali, demokrasi
nin hayat damarlarını keser, onu öldürür. Demokra
si, adalet ve denge rejimidir. Diktatörlüklerde, yani 
demokrasi dışı rejimlerde, bir kişinin bir zümrenin 
hâkim olduğu o kapalı, o karanlık rejimlerde siyasî 
güç ve otorite haksızdır, zalimdir ve hep suiistimal 
halindedir. Zaten, o, iktidarı haksız yere gasp et
miştir, çalmıştır; o, bir katil, bir hırsız ve insanlık 
düşmanıdır; iktidarın devamı için en alçakça yollara 
başvurmaktan kendimi alamaz. İnsan onurunu ve 
en yüce değerleri (hiçe sayar ve insanilik dışı olay 
orada devamlıdır. Demokrasilerde, siyasî otoritenin 
suiistimalinin önemi de 'buradadır, Bir siyasî oto
ritenin suiistimali demokrasilerde varsa, demokrasi 
yara alır, zedelenir; ama bumun onarımı gene de
mokratik mekanizmada ve demokratik rejimlerde 
vardır. Eğer olay, adil 'bir çözüm© ulaşırsa, yani açık
lıkla ele alınıp adalet sorunu çözülürse, 'bağımsız hâ
kimlerin kararı ile 'bozulan ıdüzen iade edilir. Zede
lenen demokrasi böylece kendini yeniler, eskisinden 
sağlıklı olur. Aksi halde dejenerasyon, rejimi ve de
mokrasiyi işlemez hale getirir ve bütün sistemi de 
Çökertir. 

Demokrasinin çökmesi, biraz evvel yukarıda bah
settiğim gibi, karanlık rejimleri, soysuz diktatonlü'k-
leri getirir. O rejimde ise böyle bir konu parlamen
toya gelemez, kimse konuşamaz, basın da yazamaz. 

Şimdiye kadar gelmiş geçmiş iktidarların hepsi 
bu çerçeve içerisinde kalsa ve bu duyarlılığı gös-
tenselerdi, demokrasi yolunda bu kadar ağır fatu
ralar ödemez, bu kadar vakit kaybetmez ve bu ka
dar acı çekmezdik. Ayirıca, gerçek toıir demokrasiye 
sahip olmanın gururunu ve mutluluğunu yaşardık. 

©una hakkımız var mıdır, yok mudur tartış
masını sizlere bırakıyorum. 

«Selam verdini rüşvet değildir diye almadı» di
yen, 1555 tarihinde ilim ve irfan yuvası Bağdat'tan 
haykıran Fuzuli ve «IBir tek o kuruşun mürtekübi 
cayi kürektir» diyen Ziya Paşa bu rüşvet olayım ve 
suiistimal olayını asırlar 'önce dile getirmişlerdir. 
Yani, tarihte de rüşvet ve suiistimal hep vardı; ama 
toplumda belirli bir dinamizm ve belirli bir duyar
lılık var ise, ondan korkmamak lazımdır. Ancak, 
toplumda suiMknıaıl iddiaları, şimdiki kadar vahim 
boyutlara ulaşmamış ve bu kadar yoğunlaışmamış-
tır. Toplumun, şu anda kendini koruma imkânla
rından, neredeyse malhrum olacak • durumda bulun
ması, bizi endişeye sevk etmektedir. 
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Maalesef, toplum olarak duyarlılığımızı kaybedi
yoruz. Gittikçe hızlanan ıbir tempoyla, hem duyar
lılığımız, hem de rüşvet, suiistimal, 'kayırma, tor
pil, partizanlık alalbiıidİğine artmaktadır; 'bunlar ar
tık . vukuatı âdiyyeden otlmuştur. Bu tehlikeli gidişe 
hep beraber «dur» dememiz, geleceğimiz açısından 
şarttır. Son. pişmanlık fayda vermez. CM'DP ve SHP 
sıralarından alkışlar) 

Yaygın söylentiler, kamu vicdanını derinden ya
ralamaktadır. Rüşvet ve .Suiistimal iddiaları, o kadar 
vahim boyutlara varmıştır ki, artık işin çivisi çık
mıştır. O çivilerden birini, şu anda çakmak elimiz
dedir. 'Bir çividen ne olur demeyin; bazen bir çivi 
çök işe yarar. 

«Rüşvet vermeden hiçjbir ilhale yapılımamıalktadır» 
sözleri, inanın her gün tekrarlanmaktadır. Asgarî 
ücretle işe alınmada, (listelerin parayla veya partizan
lıkta düzenlendiği, hep • söylenmektedir. Belediyelerin, 
kamu kunıiuşlaonın birer yemlik olduğu, inıannl-
maz suiistimallerin döndüğü' vurgulanmakta, kulak
tan kulağa yayılmaktadır. Fısultı gazetesi, büyük man
şetler atmaktadır; 'büyük gürültü ile fmıltıiarı kulak
tan kulağa- yaymaktadır. İşte en vaihim durum bu
dur. Yağma Hasan'ın böreğine el atmamak aptal
lık, beceriksizlik, iş Ibiıknemezlilk olarak aşılanmak
ta; köşeyi dönmekten bahsedilmekte; toplumda bü
tün değerler yozlaşmakta ve bütün değer hüküm
leri altüst olmaktadır. 

Rüşvet ve suiistimal iddiaları haksız, yersiz, ya-
lan* iftira da olabilir. Şimdi, iddialar o kadar yay
gındır ki, 'bu iddiaların hangisi doğru, hangisi ya
lan, bilinememektedir; ama rahatlıkla dinleniilmekte-
dir. Çünkü, neyin doğru, neyin eğri olduğu artık 
ankplamama'ktadır.; Haklıyı haksızdan ayırmanın 
biricik yolu, üzerine korkmadan gitmek, cesaretle, 
yangını 'büyümeden söndürmektir; yani, dürüst, adil, 
objektif soruşturma yapmaktır. Aksi halde, i'bra edil
meyen şahıs veya şahıslar ile kurumlar, sonsuza ka
dar şaibe altında kalır. 

Enflasyonist ıbasikıları 'hep billiyoruz ve bu bas
kılar suiistimal iddiaları ile paralellik arz eder; yani, 
'bir fasit daire oluşturur ve böylece giderler. Eko
nomik konjonktürün 'bankalara yansıması da ta'biî-
dir. Bankalar, geri gelmesi çok şüpheli, hatta imkân
sız donuk ve batık kredilerle şişmiş vaziyettedir'ler. 
Bu gidiş, toir nevi 'banker olayları doğuracaktır;-'bu
nun işaretleri görülmektedir. (İMDP ve SHP sırala
rından «'Bravo» sesleri, alkışlar) Riziko payı çok 
yüksek kredilerin göz ıgöre göre verildiği, âdeta sav-
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rulduğu görülmektedir. Şişirme ekspertiz raporları 
ile milyarların çarçur olduğu iddiaları, ciddî iddia
lardır. 

HILM'1 NALBANTTOĞLU (Erzurum) — Kon
kordatolar... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bazı ban- . 
kalorin denetim dışı kaldığı, diğerlerinin de, sayın ba
kanın biraz evvel ifade ettiği gibi, katmerli denetimin 
ağırlığı altında kaldığı ve suiistimallerin de bu sebep
ten olduğu ortadadır. Merkez Bankasının kontrolü or
tadan kalkınca, ipin ucu kaçmıştır. Ayrıca, bu kat
merli denetim de bütün ısrarlara rağmen, hükümet ta
rafından getirilmiştir. 

Şimdi halk arasında, «Avanta vermeyene kredi 
yok» sözü çok yaygındır ve çok tekrarlanmıştır. 
(MDP ve SHP sıralarından alkışlar) Küçük esnaf, 
küçük çiftçi ve hatta büyük çiftçi, gene binbir türlü 
kırtasiye ve bürokrasi işlemleriyle uğraşıp kredi ala
mazken, büyük meblağlarla oynayanlar birdenbire mil
yonlara kavuşmaktadırlar. Bunlar,* şüpheli vuslatlar
dır. ŞüpheM vuslatlar ise şüpheli doğumlar demektir. 

HÎLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Aracı
ları. kkn? 

FAtK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Bankalar 
bu şaibeden kurtarılmalıdır. 

İBu faiz hadleriyle, akıllı ve basiretli iş adamları
nın büyük meblağlarla kredi kullanması, havsalanın 
alacağı iş değildir. Göz göre göre batmayı kimse ka
bul edemez. Çünkü bu, basiretti tüccarın yapacağı iş 
değildir, öyleyse bunu kullananlar var; onlar kimdir? 
Onlara endişe ve şüpheyle bakmaya hakkımız var
dır. 

İBu genel tabloyu çizdikten sonra, şimdi önümüze 
gelen olaya bakalım : Yukarıda da belirttiğim gibi, 
«Söz konusu şirketlerin 6 kasımdan önce ticarî iti
barları. var.mıydı?» sorusunu sormuş ve «O zaman da 
bu kadar kredi kullanabiliyor muydu?» demiştim. 
Meselenin özü buradadır, «Yoksa bunlar ik'i yıl için
de mi kurulup, palazlandılar» diye soruya devam et
mek lazım. Ayrıca, işe gerçekten politika karışmış 
mıdır; buna bakmak lazımdır. -«Bu iddiaların hepsi 
doğru mudur?» diye sorduğumuzda, soruların cevap
larını, ancak, açılacak bir Meclis araştırması verebi
lir. Eğer bu araştırma yapılmazsa, sayılamayacak ka--
dar zararlar doğar; bundan demokrasi zarar görür, 
parlamento zarar görür, hükümet zarar görür, Ana
vatan zarar görür ve ilişkisi olduğu ima edilen şa
hıslar dahi zarar görür. Kamuoyu, artık panzehirini 
bulma umudunu yitirmiş olarak zehirlendiğini gören 
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bir insanın ıstırabını yaşar; bu ıstırabı yaşatmaya kim
senin hakkı yoktur. Bu olayda, belki de her şey yasal
dır ve yasal olmasını umutla temenni ediyoruz. Ger
çek bir kredi belki de söz konusudur; belki de, siya
sî otorite katiyen kullanılmamıştır, inşallah öyledir... 

ŞERAFETTİN TOKTAŞ (Balıkesir) — Hep aynı 
mevzu, hep aynı mevzu. 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ama bil
miyoruz. 

ŞERAFETTtN TOKTAŞ (Balıkesir) — Mevzu ay
nı kardeşim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

FAİK TARIMCIOĞLU (Devamla) — Ama bil
miyoruz, bilmek istiyoruz. 

. Peşin b'ir suçlama ve mahkûmiyet katiyen aklımız
dan geçmiyor; kesinlikle geçmiyor, işte, bunun için, 
önergeyi kabul edelim, araştıralım, gerçekler ortaya 
çıksın ve demokrasi gemisi su almasın. 

Hepinize saygılar sunarım. (SHP ve MDP sırala
rından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcı oğ
lu. 

SHP Grubu adına Sayın Ali ihsan Elgin, buyu
run. 

SHP GRUBU ADINA ALİ İHSAN ELGİN 
(İçel) — Sayın Başkan, yüce Meclislimizin değerli üye
leri; şahsım ve grubum adına sizleri saygılarımla se
lamlıyorum. 

Sözlerime başlamadan önce, sayın bakanın üslu
bundan dolayı, ona cevap vermeyi dahi gereksiz bulu
yorum (ANAP sıralarından «Veremezsin» sesleri) 
ama şunu da söylemeden edemiyorum : 1978 yılında, 
Cumhuriyet Senatosunda, devlet bankalarıyla ilgili 
aynı şekilde araştırma açılmıştır. Sayın bakan bilmi
yorsa, gels'in bizden öğnensiin. (SİHP sıralarından al
kışlar) Bu tip konuları burada görüşmeyeceğiz de, gi
dip mezbahada mı görüşeceğiz arkadaşlar? (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Azıcık söyle. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Değerli üye
ler, bazı acı gerçekleri dile getirmek; acı da olsa Tür
kiye'de bugün yaşanan, ama sesli olarak dile getirile
meyen gerçekleri gözler önüne sererek, halkımızın 
yüreğine su serpmek amacıyla huzurunuzdayım. Bu 
gerçekler acı olabilir, bazı dostlarımızı üzebilir, özel
likle iktidar partisindeki bazı yöneticileri kırabilir, ya
ralayabilir; bunu bilerek konuşacağım. Çünkü, dost
luklardan, bazı insanların kırılmalarından ve yara
lanmalarından önce, demokrasi gelir. Yeter ki, demok-
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rasi kırılmasın, yeter ki, demokrasi yaralanmasın; ki
şiler önemli değildir; önemli olan, demokrasidir; bu 
uğurda bazı kişiler feda olsun diyorum. 

IBıir hatırlatma daha yapıyorum; özellikle politik 
ağırlık yüzünden ve peşin hükümle ya da siyasî. ta
limatlarla önergemizi ret için bu salona girenlerin ola
bileceğini bilerek konuşuyorum. Üzülseler, bile, o şe
kilde oy vermek zorunda olsalar bile, anlatacaklarımı 
dinledikten sonra şu kulislere çıkıp, bir tur daha ata
rak, olayları değerlendirsinler. Bu, bir vicdan muha
sebesi olacaktır; bu, demokrasiye inancın simgesi ve 
göstergesi olacaktır. 

Şimdi, durunuz, beni dinleyiniz ve sonra varsa 
kuşkunuz, çıkınız kulislere, sigaranızdan bir iki ne
fes daha çekiniz veya bir köşede çay içerek düşünü
nüz; «Kim haklı?» sorusunun cevabını arayınız; bu
lunca, buraya geliniz ve oyunuzu veriniz; önyargısız, 
vicdan muhasebeniz tam ve kuşkuları atarak... Bunu, 
tüm arkadaşlarımdan, iktidar milletıvefcillerinden de, 
muhalefet milletvekillerinden de, bağımsız sayın üye
lerimizden de rica ediyorum. Olaya önyargısız olarak 
bakmanızı özellikle rioa ediyorum. Çünkü, grubum 
da önyargısızdır; ama her pis olayın üstüne gitme ka
rarındadır. 

Sayın üyeler, bir şahsın, bir iktidarın ya da bir 
partinin değil, yüce halkımızın, milletimizin vekili ol
duğumuza ve onun çıkarları için çalışacağımıza na
musumuz üzerine yemin ederek görevimize başladı
ğımıza göre, beni önyargı ile, parti ya da iktidar ba
ğımlılığı ile dinlemeyiniz. İddialarımızı çürüterek kar
şı oy kullanacaksanız, kullanın. Bunu yapmayıp da 
milletvekili olunken ettiğiniz namus yeminini unutup; 
sırf, tutarsız, anlamsız, haksız ve partisel disipline 
bağlı olarak oy kullanırsanız, er geç vicdanınızın se
sine boğulursunuz. (ANAP sıralarından «Namusun 
ne olduğunu senden mi öğreneceğiz?» sesleri, gürül
tüler) 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Herkes namus sa
hibidir. 

ALİ İHSAN ELGfN (Devamla) — Dinleyin, bun
lar güzel şeyler sayın milletvekilleri. 

Haddim olmayarak yaptığım bu hatırlatmalardan 
sonra, bilgilerimize sunacağım hususlar, özetle şöy
ledir : 

Türk halkı bugün, cumhuriyet tarihimizin en 
ağır sosyal ve ekonomik bunalımını geçirtmektedir. 
Bu iktidar döneminde, fakir, daha fukara olmuş; orta-
direk tümüyle çökmüş; yukarıdakiler, ortadakiler aşa
ğıya inmiş; tepedeki birkaç kişi ise uzaya fırlamıştır. 
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(SHP sıralarından alkışlar) Yani, halkın yüzde 95'ine 
yakını ağır bunalıma düşmüş, yüzde 5'ine yakını ise, 
köşe üstüne köşe dönmüştür; sizin deyimimizle, «ma
lı götürmüştür.» 

Ekonomik bunalımın sosyal çöküntüsü de gelmiş, 
Türk geleneklerinin kabul edemeyeceği namus satışı, 
kabul edilebilir düzeye inmiştir. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Babanın mesle-
ği. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu konuda
ki örnekler hemen her gün gazetelerin birinci sayfa
larında yer almaya başlamıştır, özellikle, ekonomik 
biçarelikten doğan namus satışının gündemde olduğu 
ülkemizde, ülkeyi yönetenlerin gırtlaklarından, ha
ram tek kuruşun, bir dirhemin bile geçmemesi gere
kir. Oysa bugün, iktidarın bazı yakınlarının perva
sızca yolsuzluklar yaptığına, hükümetin bazı önlem
lerle, devlet gücü kullanarak, yolsuzluklara kainat 
gerdiğine tanık oluyoruz ya da duyuyoruz; bunu bil
meyen kalmadı. 

KAMRAN KARAMAN (Hatay) — İspat et, is
pat. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Kolay. 
Ben bugün bunlardan sadece birini, iktidar parti

sinin genel sekreteri Sayın Mustafa Taşar'ın, kardeşi 
marifetiyle yaptığı söylenen yolsuzlukları, usulsüz
lükleri, aldırdığı haksız ve yasa dışı kredileri sergile
mek ve bu konuda Meclis araştırması açtırmak için 
karşınızdayım. 

Sayın üyeler, biz, elkriizdeki bilgi ve belgelere da
yanarak iddia ediyoruz ki, ANAP Genel Sekreteri 
Mustafa Taşar'ın kardeşine, devlet bankalarından hak
sız ve usulsüz biçimde milyonlar bahşedilmiştir. 

ALİ TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Ne ka
dar, kaç milyon? 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Onu, araştır
madan sonra hep beraber göreceğiz. 

ALt TOPÇUOĞLU (Kahramanmaraş) — Atma, 
atma... 

ALt İHSAN ELGİN (Devamla) — Onu da gö
recek ve ne kadar olduğunu öğreneceksiniz. 

(BAŞKAN- — Lütfen efendim, lütfen.... 

ALİ ÜHSAN ELGİN (Devamla) — Bir ülkenin 
kaderinin, namus erbabının, namussuzlardan daha 
cesur olmalarıyla emin ellerde olacağını siz de takdir 
edersimiz. Biz, kimsemin namus ve şerefiyle oynamıyo
ruz; bunu, özellikle ve altını çizerek belirtmek iste
rim. Ancak, haksız ve usulsüz kredi konuları, çocu
ğunun karnını doyurmak için kendini satan kadinla-
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rın çoğaldığı ülkemizde, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin elbette ki ivedilikle gündemine gelmesi zorun
lu konulardandır. (SHP sıralarından alkışlar, ANAP 
sıralarından gürültüler) Hele bu işe, iktidar partisinin 
genel sekreteri ve kardeşinin adı karışıyorsa, ivedilik
le değil, olaya anında parmak basmak, Meclisin aslî 
görevidir. 

Yani arkadaşlarım, böyle işlere, iktidar partisinin 
genel sekreterinin ve kardeşinin adı karışırsa, biz bir 
şey yapmazsak, bu konuda araştırma, soruşturma 
yapmazsak; yarın, bu iktidar partisinin genel başka
nının ve kardeşinin adı karışırsa - olur ya neden ka
rışmasın, karışmazda, neden karıştırılmasın - yine 
araştırmayacak mıyız, incelemesini önleyecek miyiz? 
Yani arkadaşlar, bu kuşkuyu kim dağıtacak? Bu kuş
kuyu toplumdan kim silebilecek? Sayın Başbakan, an
ladı ki... (ANAP sıralarından gürültüler) 

MEHMET ALİ DOĞUŞLU (Bingöl) — Bu ka
dar da olmaz ki... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, sayın hatibe müda
hale etmeyelim efendim. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Başba
kan anladık ki, bu konuda Meclisi dışlamak istemek
tedir. Alıştı ya, her konuda Meclisi dışlayacak... Ver 
talimatı, çöz işi; hangi işi? Kendine yakın işi; ama 
uzak değil, çok yakın bir gelecekte, Türk halkı da, 
suskun gibi gözüken Türk halkı da, sizi, bu Başba
kanı dışlayacaktır. Çünkü, halkımız Meclis istiyor, 
demokrasi istiyor. 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Siz de bu Mec
listesiniz. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — O konuya ge
leceğiz. 

Türk halkı çok sesli bir toplumun Meclisini isti
yor. Yolsuzlukların soruşturulduğu, araştırıldığı bir 
Meclis istiyor. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, elinizi kürsüye vurma
yın efendim, aksiseda yapıyor. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Ahlaklı Mec
lisimizin bu konuların üstüne gitmesini istiyor. Gide
lim; birlikte yolsuzlukları soruşturarak, araştırarak 
bu pis işlerin üstüne gidelim. Yoksa ,bu iş, yasa gü
cünde kararnamelerle, yine hükümete Meclis görevi
ni devretmeye benzemesin. Gelin, Meclis olarak, 
Meclisin görevini Meclise yaptıralım. Hiç olmazsa, 
bu işte, Meclis olarak, Sayın Başbakana yenilmeye
lim. Yasama ile yürütme organlarının görevlerini, gö
rev sınırlarını biz belirleyelim. 
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Bir süre önce ANAP'lı arkadaşlarımızın imzala
rıyla eski bir maliye bakanı hakkında soruşturma açıl
ması için önerge verildi; ne güzel... Belki o eski ba
kan da böylece aklanacaktır veya suçu varsa suçu
nun eczasını çekecektir. Bu konuda önyargılı değilim 
ve kimse de olamaz. Şimdi, o önergeye imza koyan 
arkadaşlarıma, o önergeyi oylarıyla destekleyecek ar
kadaşlarıma sesleniyorum : Mademki devlet banka
sından kredi kullandırılarak bir şirketi kurtardığı için 
bir eski bakan hakkında soruşturma isteniyor; öyley
se, devlet bankasından kredi kullandırılarak şirketler 
kuranların da araştırılıp, soruşturulmasını sağlayalım. 
(SHP sıralarından alkışlar) 

Görev aynı görevdir, ödev aynı ödevdir. Bu gö
rev, bize, ettiğimiz yeminin verdiği ödevdir. Bu gö
rev, bize, tüyü bitmemiş yetimlerin hakkını korumak 
için verdiğimiz sözün ödevi ve gereğidir. Bu görev, 
kimseyi önyargıyla suçlamadan; ama devleti de kim
seye soydurtmadan, milletin vekilleri olarak omuzla
rımıza yüklenen sorumluluğumuzun gereğidir. 

Parti ayrımı yapmadan, iktidar - muhalefet de
meden, tüm milletvekillerjmize sesleniyorum : Haydi 
görev başına. 

Sayın Başbakan sık sık, «Biz yolsuzlukların üze
rine gideriz» demektedir. Buyurun Sayın Başbakan, 
yolsuzluk söylentilerinin üstüne birlikte gidelim; hay
di, verin işaretinizi. 

ALTAN KAVAK (İstanbul) — Yolsuzluk olsa, 
üzerine gideriz. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sizin bir işa
retiniz ANAP için yeterli olabiliyor, bunu hep gör
dük, gözledik ve kendi partinizdeki otoriteyi de izle
dik. Kurun otoritenizi, verin işaretinizi; hem genel 
sekreterinizi, hem partinizi, hem de dolaylı. olarak 
kendinizi yüceltin. 

Sayın üyeler, kamuoyunda ANAP için ne denili
yor biliyor musunuz? «Malı götürüyor» deniliyor. 

Bu, köşeyi dönme edebiyatını millete belleten Sa
yın özal için iyiye gidiş değildir arkadaşlar. Kimin 
malını götürecekler, nereye götürecekler? 

Bir iktidar partisi için bu suçlamaları yapanlara 
biz karşı çıkıyoruz; ama vatandaş susmuyor ki, «Ma
lı götürüyorlar», «Devlet malı deniz» diyenler, bu 
suçlamalar, bu dedikodular ve bu kanaatte olanlar 
sadece sizi değil ki, parlamentoyu lekeliyor. Çünkü, 
«Devlet malı denizdir dedirten bir iktidar var ise ve 
de malı götürüyorlar ise, neden hesabını sormadınız?» 
diye, bu kamuoyu bizden de hesap soracaktır. 

Gelin, bunun hesabını burada biz soralım ve bu 
hesabı da işin sorumluları versin; siz de rahat edin, 
biz de görev huzuru içinde olalım. Kabul etmezseniz, 
bu işi örtbas etmiş olursunuz; sakın ha... O zaman, 
«Neden korktunuz, neden kaçtınız?» diye, halk, üs
tünüze gelecektir; bu selin önünde duramazsınız, ka
baran köpüklerin ortasında, batar çıkarsınız ve belki 
de boş yere boğulup gidersiniz. Sel suyu bulanıktır, 
kirlidir, karışıktır, bulaşıktır. Sayın milletvekilleri, sel 
suyunu birlikte önlersek, suyu durulayıp berraklaştı-
rırsak, o zaman, dibindeki kara taşı görür ve onu 
oradan çıkarıp, zemini temizleriz. Eğer, kara taş yok 
ise, «Bu su temizdir» diye, dünyaya birlikte ilan ede
riz. Geliniz, bulanık pis sularda kim vurduya gitme
den, bu işi temiz temiz inceleyelim. Kaçmanın kurtu
luş olmadığını herkes bilir. 

İktidar partisinin genel sekreteri genç bir arkadaşı
mızdır ve kardeşi kendisinden de gençtir. İki yıl önce 
60 bin liraya memur olarak çalışırken, şimdi milyon
ları varsa, bu milyonlar, kendi ticaretinden çok, dev
let bankalarından aldığı krediler ise, bu işin adına 
ticaret denmez arkadaşlar; ama belki kendisine veya 
Gaziantep'teki ANAP yöneticilerinden olan iş ortak
larına veya krediyi aldıkları bankanın yetkililerinin 
damadı, yakını olan ortaklarına miras falan kalmış
tır. O zaman da yine biz iyi yoldan gitmiş olacağız; 
yine biz, Gaziantep'te sağır sultanın bile duyduğu de
dikoduların yanlışlığını ispat etmiş olacağız. Ancak, 
eğer bu işi burada kapatmaya kalkarsanız, bilesiniz 
ki, ANAP iktidarı için, «Kapanın yanında kalıyor» 
denilecek; bu da, toplumsal iş ahlakını yakıp yıka
caktır. 

GÖKSEL KALAYCIOĞLU (Ankara) — Size kal
mıyor mu? 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu nasıl iş ar
kadaşlar? Sayın Mustafa Taşar, bu olayları duyarak, 
inceleme yaptırdığını söyledi; kardeşinin 800 milyon 
lira değil, 40 milyon lira kredi aldığını söyledi. Arka
sından, kendi kardeşi, «Yok» dedi ve alınan kredi
nin 270 milyon lira olduğunu duyurdu. 70 bin lira 
aylığı olmayan bu kişi 270 milyon lira krediyi nasıl 
almıştır; neden bunu incelemeyelim? 

MUSTAFA ERTUĞRUL ÜNLÜ (Bursa) — İn
celeniyor ya. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu krediyi 
kimler, hangi yollarla aldı; hangi yerde gayrimenku
lu kaça alıp, kaça gösterdi? Kaça gösterip kaça, eks
pertiz raporu' düzenleterek, kaç milyondan kredi kay
nağı yaptı? Ne kadar kredi aldı? Ortakları kim? Ne-
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den, bu ortaklar, hep aynı zincirin, kredi alabilecek 
zincirin halkalarının parçaları oldu? 

Verelim mi bu soruların cevabını? Verelim. Ve
rin oy, cevabını birlikte bulalım. Bu cevapları iste
meyen, oy vermeyebilir. Vermeyebilir; ama bu oyu 
vermeyenler, halka nasıl hesap verebilir? Bunu da, 
vermeyenler bilebilir. Bilmeyenler bilenlerden öğrene
bilir ve işte hendek diyenlerin yanından kaçıp kur-

, tulâbilir. îşte hendek... Suçlama bizde değil, hesap 
bizim değil, sonuç bizim değil; ama cevabı Türkçe 
vermek bizim sözlüğümüzdedir. Verelim oyumuzu ka
bul ,verin kabul oyunu, alın halkın oyunu. Halka ters 
mi düşeceksiniz sayın üyeler? Siz halkın oylanyla 
burada değil misiniz? Bu ak oylarınız için sizlere ba
şarılar diliyor ve hem grubum, hem de şahsım adına 
saygılar sunuyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Elgin. 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Pertev Aşçı-

oğlıv buyurun. 
ANAP GRUBU ADINA PERTEV AŞÇIOĞLU 

(Zonguldak) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin sayın 
üyeleri; İçel Milletvekili Sayın Ali ihsan Elgin ve 13 
arkadaşı tarafından Yüce Başkanlığa verilen ve Ge
nel Kurulumuzun dünkü birleşiminde okunan, Ana
yasanın 98 inci ve İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis araştırması açılması iste
mini havi önergelerinin bu ön görüşmesinde, Ana
vatan Partisi Grubu adına huzurlarınızda bulunuyo
rum. Yüce Parlamentoyu saygıyla selamlarım. 

Sayın milletvekilleri, bendeniz bu Meclis araş
tırması önergesini dikkatlice okudum ve inceledim. 
Aynı zamanda, Meclis araştırmasını, «Belli bir ko
nuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibaret
tir» diye tarif eden Anayasamızın 98 inci maddesini 
de, bir kere daha okudum ve inceledim. 

Burada huzurunuzda itiraf etmek mecburiyetinde
yim ki, önergenin muhteviyatıyla, bilgi edinilmek 
istenilen belli bir konu arasında bir illiyyet rabıtası 
kurmakta, emin olun, hayli güçlük çekmiş bulunu
yorum. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 'Sayın Başkan, hü
kümet olmadığı için, görüşmelere devam edemezsi
niz. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Önergeyi, 
esas itibariyle üç kısımda mütalaa etmek mümkün
dür. Birinci kısımda, sayın önerge sahipleri gayet 
umumî ve mücerret hususlara temas ediyorlar. Bun
lar, bir iddia vasfından bile uzak, genel manada bir-

takım mütaalardan ibaret olan hususlardır. (Gürültü
ler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, konuşmaları 
işitemiyoruz efendim. Lütfen dolaşmayalım, yerleri
mize oturalım efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, önerge sahiplerinin ileri sürdükleri, temel
den ve esastan mahrum, mesnetsiz ve delilsiz, belli bir 
konuya açıklık getirmeyen bu genel mahiyetteki mü-
taaları dört maddede toplamak mümkündür : 

1. Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üzerine gidil
mesi,* 

2. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları karşısında Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin suskunluk içinde kal
ması, 

3. «Partizanlık ve partizan kredi yolsuzluğu» di
ye bazı iktidar partisi mensuplarına yönelik iddialar 
üzerine sünger çekilmesi, 

4. İktidarların, nüfuzlarını kullanarak yandaşla
rına kredi sağlaması, devlet bankalarınca açılan kre
dilerin sağlıklı ve mevzuata uygun biçimde verilme
mesi. 

Şimdi, müsaadenizle, pek önemli gördüğümüz, ge
nel mahiyetteki bu noktalar üzerinde ayrı ayrı du
ralım : 

1. Yolsuzluk ve rüşvet olaylarının üzerine gidil
mesi elbette ki parlamentonun ve milletvekillerinin en 
başta gelen görevlerindendir. Bu husus, Türkiye'de 
sağlıklı bir demokrasinin yerleşmesi için şart olduğu 
gibi, seciyeli, ahlaklı bir cemiyetin oluşması için de 
şarttır. 

BAŞKAN — Sayın Pertev Aşçıoğlu, bir dakika 
efendim... 

Efendim, Sayın Kuşhan'ın «Hükümet yerinde de
ğil» diye bir tezkeresi vardır. 

Bir komisyon raporu veya kanun maddesi görüş
müyoruz; hükümet buradadır, göz önündedir. O ba
kımdan, komisyon sıralarında oturması mecburiyeti 
yoktur efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, mec
buriyetine ait İçtüzüğümüzde açık hüküm vardır-
efendim. 

BAŞKAN — Yoktur efendim. 
Buyurun Sayın Aşçıoğlu 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — İçtüzükte açık hü

küm var efendim. 
BAŞKAN — Hangi maddesi efendim? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Başkanlık Divanı is

tediği gibi yorumlayamaz efendim. 
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BAŞKAN — Hangi maddesi efendim, lütfen söy
leyiniz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hükümetin temsil 
edilmediğini.". 

BAŞKAN — Hükümet burada efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Usulsüzlük yapıyor

sunuz Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Hayır efendim. 
Devam edin sayın hatip. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Devamlı surette tah

rif ediyorsunuz Meclis geleneklerini. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Başkanlığa... 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ben saygısızlık et-

medim, yazılı gönderdim zatıâlinize. Hükümetin tem
sil edilmesi gerekir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Ben de izah et
tim efendim. Lütfen efendim... 

Devam edin Sayın Aşçıoğlu. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Millî ve ma

nevî değerlere bağlı, muhafazakâr bir parti olan Ana
vatan Partisi, ahlaklı ve sağlam bir toplum oluştur
mak için, elbette ki, yolsuzluk ve rüşvet olaylarının 
üzerine gitmekte herkesten mutlaka bir adım ileride 
olacaktır. 

2. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları karşısında, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin suskunluk içinde kal
maması iddiası. 

Aziz milletvekilleri, işte, bu noktadadır ki, bizim 
Meclisimizin ve bizim hükümetimizin en kuvvetli ol
duğu bir hususa temas ediyor önerge sahibi arkadaş
larımız. Yolsuzluk ve rüşvet iddiaları karşısında sus
kunluk içinde kalmadığını, bu Meclis en güzel şekilde 
ispat etmiş ve bunu tarih huzurunda tescil etmiştir. 
îşte, bu Meclis ye bu hükümet, böyle bir iddia kar
şısında, hiç gözünü kırpmadan, kendi içinden bir hü
kümet üyesi hakkında Meclis soruşturması açmış ve 
yüce divana sevk etmiş olmanın şeref ve haysiyeti ile 
tarihe geçecek bir Meclis ve hükümettir. 

Aziz arkadaşlarım, rüşvet ve yolsuzluk, tarihin her 
devrinde, her idarede, her zaman ve mekânda, önü
ne geçilememiş bir cemiyet hastalığıdır. Belki- insa
nın yaradılışı ile eşit, insan tabiatının bir zaafıdır da 
denilebilir. Devletimizin en haşmetli bir devrinde, 
Kanunî Sultan Süleyman zamanında, büyük şair Fu
zuli, bu hastalığı, «Selam verdim, rüşvet değildir di
ye almadılar» mısraı ile ifade etmiştir. Bununla, rüş
veti müdafaa etmiyoruz. Mesele, hadisenin üzerine 
gidebilmektedir. Yalan, iftira, tezvir ve dedikodu ma
hiyetinde olmamak kayıt ve şartıyla, ciddî bulduğu 

1 bu çeşit iddiaların her zaman için ve her kim için 
I olursa olsun, üzerine gidebileceğini bu Meclis göster-
I miş ve ispat etmiştir ve her zaman da gösterecektir. 
I Bu itibarla, Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tip 
I olaylar karşısında suskunluk içinde olmadığı cümle 
I âlemce malumdur. 

I 3. Sayın milletvekilleri, partizanlık ve partizan 
I kredi yolsuzluğu ve bazı iktidar partisi mensuplarına 
I yönelik iddialar üzerine sünger çekilmesi konusuna * 
I gelince : Aziz arkadaşlarım, yine bizim hükümetimi-
I zin en kuvvetli olduğu konulardan birisi de, bu par- -
I tizanlık konusudur. 

I Arkadaşlar, hükümetimiz kurulduğu zaman Sayın 
I Başbakanımızın grubumuza verdiği en önemli tali-
I matların başında, «Devlet memurlarıyla uğraşmayın. 
I Çalışkan, görevini yapan memur, hangi görüşe sahip 
t olursa olsun, ona dokunmayın» talimatı olmuştur. Bu 
I tatbikattan hükümetimiz bugüne kadar bir nebze ol-
I sun ayrılmamıştır. Bu itibarla, belki, Cumhuriyet ta-
I rihinde partizanlık ithamına en az muhatap olacak 
I hükümet bu hükümettir diye açık alınla iddiada bu-
I Umabiliyoruz. 

I Partizan kredi yolsuzluğu ve, bazı iktidar men-
j suplarına yöndük iddialar konusuna gelince ': Sayın 
I milletvekilleri, biz de burada sayın -iddia sahiple-
I rinden şu soruyu soruyoruz : İktidar partisinin han-
I gi mensubuna 'hangi yolsuz kredi veriilmiş'tiır? İsim 
I ve bilhassa yolsuzluk iddiasını ispat edecek delille-
I rin ikamesi gerekir. 
I iBiraz önce önerge sahibini de' dinledik. Hiçbir 
I delil, hiçbir müspet vakıa zikretmeden, yalnız kuşku 
I üzerine 'buraya gelinmez arkadaşlarım. Bu yapılmadı 
I mı, iddia gayri varit ve gayri ciddî olur. 

I IBanikailarıdan, usûlüne uygun, her vatandaş kredi 
I alabilir. İktidar partisine mensup olanlar bu haktan 
I mahrumdur diye 'bir kaide olduğunu biz ibilmiyo-
I ruz. Ancak, kredi alınmasında, verilmesinde bir 
I usulsüzlük, bir yolsuzluk oldu mu, bu sefer de, kıim 
I olursa olsun, yine 'hiç fark (gözetmeden, üzerine 
I üzerine biz gideriz. Nitekim, sayın önerge sahipleri 
I de ibunun böyle olduğuna emin bulunuyorlar ki, 
I önergelerinin bu kısmımda, Sayın Başbakanımızın, 
I «Biz yoksuzluMaırım üzerine gideriz» sözlerini esas 
I allıyorlar. 

4. ıtktidadann, nüfuzlarını kullanarak yandaşla-
I rina kredi sağlaması, devlet 'bankalarınca açılan kre

dilerin sağlıklı ve mevzuata uygun biçimde veri'lme-
I mesi konusundaki iddialara gelince : Sayın millet-
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vekilleri, •bunlar, delilsiz, mesnetsiz, hiçbir esasa da
yanmayan, boşlukta kalmaya mahkûm iddialardır, 
üstelik, zararlı iddialardır. 

Arkadaşlar, bankalar, itibar müesseseleridir. Çok 
ciddî deliler olmadan ortaya atılan mesnetsiz iddia
lar, bu müesseseleri zedeler, "bankaların itibarını sar
sar ve bundan da "büyük ölçüde memleket ekono
misi zarara uğrar. Bundan dolayıdır ki, usulsüzlük 
iddiası ile bankalar aleyhine dava açılmasını dahi, 
Bankalar Kanunu, ayrı bir prosedüre tabi tutmuş
tur. 

Aziz arkadaşlarım, amacı, beli bir konuda bilgi 
edinilmesini sağlamak olan Meclis araştırması mü
essesesi ile, devlet bankalarında açılan kredilerin sağ
lıklı ve mevzuata uygun biçimde verilip verilmedi
ği konusunun araştırıılımasını 'bağdaştırmak da, bize 
göre, mümkün değildir. Yani, kredilerin mevzuata 
uygun biçimde verilip verilmemesi konusu, bir Mec
lis araştırması konusu olamaz. 

ALÎ İHSAN ELGİN (İçel) — Allah allah!. 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Kredilerin 
mevzuaıta uygun biçimde verilmemesinden, kredi 
yolsuzluğundan dolayı yetkili banka yöneticileri so
rumludur. 

ÖMER KUŞHAN <Kars) — Eğer siyasî yetki 
kulilanılmaımışsa... 

PERTEV AŞÇIOĞLU l(Devamia) — Evet, siya
sî yetki kuianıtaamışsa. 

ALİ İHSAN ELGİN (tiçei) - - 1978'de Senato 
yanlış yapmış o zaman. 

Kafaoğlu'nu nasıl getiriyorsunuz? 
BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 

efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Yarın Kafaoğlu'nu 

nasıl savunacaksınız acaba? 
İPERTEV AŞÇIOĞLU ^Devamla) — Esasen, bu

na meydan vermemek için de, bankalar üzerinde 
hatta aşırı denebilecek bir denetim mekanizması var
dır : Yüksek Denetleme Kurulu, bankalar üzerinde 
esas denetimi yapar; ayrıca, bankalar yeminli mu
rakıpları vardır; maliye hesap uzmanları, hem ban
kayı, hem mükellefleri denetler; maliye müfettişle
rinin denetimi vardır, ©ütün bu mekanizmalardan 
maksat, açılan kredilerin sağlıklı ve mevzuata uygun 
biçimde verilip verilmediğinin denetlenmesidir. 

ERTUĞRUL GÖKOÜN (Aydın) — Faysal Fi-
nansı da denetlerler mi? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Bu itibar
la, aziz arkadaşlarım, konunun bir Meclis araştır

ması konusu olması, müessesenin ruhuna uygun 
düşmemektedir. 

Sayın mMetvekiileri, önergenin bu birinci kısmın
da ve büyük bölümünde, yukarıdan beri saydığımız 
genel ve mücerret mahiyetteki hususları zikreden 
önerge sahipleri, ikinci kısmında bütün bu hususla
ra bir misal verircesine Anaıvaitan Partisi Genel Sek
reterinin kardeşi Faruk Taşar'ın, devlet bankalarm-

.dan sağladıkları kredilerin kamuoyunda kuşkular 
uyandırdığından bahsetmektedirler. 

Sayın milletvekilleri, şimdi adı geçen şahıs Tür
kiye Cumhuriyeti vatandaşıdır; bildiğimiz kadarıyla 
bir kısıtlılık durumu da yoktur; Türkiye Cumhuri
yeti hudutları dahilinde ticaret yapamaz, kredi alıp 
veremez diye bir mani hali de yoktur. Ayrıca, bu 
şahıs Anavatan Partisi Genel Sekreterinin kardeşi
dir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ticarete ne zaman 
başlamıştır? 

PERTEV AŞÇIOĞLU '(Devamla) — Yine, «Tür
kiye'de, İktidar partisine mensup olan şahıslar ve 
yakınları ıbicaret yapamazlar, kredi kullanamazlar» di
ye bir mani hüküm olduğunu da biz bilmiyoruz. 

Sayın Milletvekilleri, üstelik bu Meclisimizde ge
rek iktidar partisine mensup, gerekse diğer partile
re mensup pek çok arkadaşımız bizzat iş yapmak
ta, ticaret yapmakta, muhtemelen kredi de kullan
maktadırlar. 

Arkadaşlar, o halde, burada önemli olan husus, 
şahıslara kredi verilip verilmemesi değildir; her şa
hıs, şartlarına uygun olarak ve mevzuat çerçevesin
de, bankalardan kredi alabilir ve kullanabilir; Faruk 
Taşar adındaki Türk vatandaşı da bankalardan kre
di alabilir ye kullanabilir. Nitekim, önergede de, 
«Faruk Taşar'ın devlet bankalarından sağladığı kre
diler kamuoyunda kuşku uyandırmıştır» deniliyor. 

Arkadaşlar, şu hususu önemle tespit edelim; biz 
burada hiç kimsenin müdafaasını yapmıyoruz. 

SALİM EREL '(Konya) — Şimdiye kadar konuş
tuklarınız nedir? 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Esasen, adı 
geçen şahıs, bu kürsüden konuşma hakkını da haiz 
değildir.Yakınt olan arkadaşımız ise, bizim müda
faamıza muhtaç değildir; yapılan iddialara en gü
zel cevabı, yaptığı 'basın toplantısında, üstelik bütün 
görevlileri de göreve çağırmak suretiyle, bizzat ken
disi vermiştir; her zaman için de verebilecek durum
dadır. 
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Arkadaşlar, burada önemli odan husus • üddir? 
Burada önemli olan 'husus, açılan kredinin usulüne 
uygun olarak açılıp, açılmadığıdır. Krediler, Banka
lar Kanunu hükümlerine göre açılır ve 'burada 'bir
çok usulî muamelelerin ikmali gerekir. Ne gibi usul
süzlükler olabilir? Mesela, banka şubelerinde, mü
racaat üzerine önce 'bir istihbarat raporu hazırlanır; 
bu istihbarat raporu, «'Kredi açılamaz» şeklinde ol
duğu halde o şahsa kredi açılmışsa, bu !bir usulsüz
lüktür. Kredinin miktarı 'bakımından, müdürlerin, 
genel müdürün, krediler komitesinin, idare heyetinin 
yetki sınırları vardır; bu yetki sınırları aşıldı mı, 
işte bir usulsüzlüktür. Yeterli teminat gösterilmesi 
lazımdır, ipotek yapılması lazımdır; 'bunlar yapıl
madıysa veya yetersiz ise, bu bir usulsüzlüktür. 

Arkadaşlar, önerge sahibi burada konuştu; bu 
şekilde bahsi geçen veya buna benzer usulsüzlük ola
bilecek hiçbir hadisenin varlığını bu kürsüye getir
miş değildir. 

ALÎ İHSAN ELGÎN (tçel) — Geliyor bir daha. 
BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlü, lütfen toparlayı

nız efendim. 
PERTEV AŞÇIOĞLÜ '(Devamla) — Ayrıca, bü

tün bu muamelelerin ve bankaların bütün 'mesele
lerinin denetim mekanizmaları vardır/ Bu denetim 
mekanizmalarından yukarıda bahsettik; hatta, ban
kalar üzerinde aşırı denebilecek bir denetim meka
nizması bulunduğunu ifade ettik. Bütün bunlara 
rağmen genelde muamelelerde bir usulsüzlük, yol
suzluk olduğu behemahal ortaya çıkarsa, sorumlu
lar Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının hükümlerine 
tabi olurlar. 

Şimdi, burada Meclis araştırmasını gerektirecek 
konu nedir, hangi belli konuda bilgi edinilmek is
tenmektedir; tespiti mümkün değil. 

ERTUÖRUL GÖKGÜN (Aydın) — Onu adli-
. y&âe anlatın. 

PERTEV AŞÇIOÖLU '(Devamla) — Faruk Ta
şar adındaki vatandaş ne yapmıştır? Devlet banka
larından kredi almıştır; bu krediler kuşku uyandır
maktadır. Hangi kuşku, ne kuşkusu arkadaşlar; han
gi yolsuzluk olmuştur, ne gibi usulsüzlük vardır, de
lilleri nelerdir? 

Bütün bunlar olmadan, sadece bir kuşku İle, va
tandaşların itibarıyla oynamaya, hele Türkiye eko
nomisinin önemli itibar müesseseleri olan bankaların 
itibarıyla oynamaya ve bele önemli bir Meclis de
netim yolu olan Meclis araştırması 'müessesesini böy
le 'sudan işlerle yozlaştırmaya hiç kimsenin hakkı 
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yoktur ve biz buna müsaade etmeyiz. Böyle yollar, 
vatandaşın şerefini, haysiyetini zedeler; iş yapıma, 
çalışma azmini kırar; bankaların itibarını zedeler ve 
hepsinden daha mühimi, Türk demokrasisinin 'temi
natı olan Türkiye 'Büyük 'Millet Meclisinin itibarını 
zedeler. Biz buna müsaade etmeyiz arkadaşlar. 

(BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlü, lütfen toparlayın 
efendim. 

PERTEV AŞÇIOĞLÜ (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkanım. 

Sayın milletvekillileri,- şimdi gelelim önergenin son 
ve netice kısmına. Ne isteniyor? 'Devletin kontrolün
deki bankalar aracılığıyla iktidar partisine mensup 
ya da ona yakın olanlara ayrıcalıklı davranarak kre
di sağlandığı yolundaki iddiaların araştırılması... 
Araştırmanın konusu budur. 

Aziz milletvekilleri, bankaların kredi verme usul
leri kanunla düzenlenmiştir. İktidar partisine men
sup ya da ona yakın olanlara ayrıcalıklı davranıl-
ması mümkün değildir, iktidar partisine mensup bir 
kimsenin, bankalara kredi konusunda herhangi bir 
telkinde bulunma yetkisi yoktur. Bu konuda yetkili 
kurullar ve bakanlar vardır. Önergede, muayyen bir 
usulsüzlük iddiası ve yetkili organ veya şahıslar ve
ya bakan hakkında bir talepte de bulunulmamıştır 
gibi ciddî mülahazaları müsaadenizle bir tarafa, ko
yalım; bir an için, bu önergenin kabul edildiğini ve 
bir .'Meclis araştırma komisyonunun kurulduğunu farz 
edelim. Bakın, 'bu komisyon neler yapacak : 

^Anavatan Partisine mensup ya da onların yakı
nı olan bütün 'kişilerin, bankalarla İlişkilerini, kredi 
alıp almadıklarını ve bunların, muamelelerini tek tek 
inceleyecek. 

Arkadaşlar, ben burada 'size -belki kurulacak 
komisyona da yardımcı olur- bazı rakamlar vereyim : 
Bizim, bütün Türkiye sathında 500 bini aşkın ka
yıtlı üyemiz, Türkiye'nin 712 yerleşim merkezinde 
teşkilatımız ve buralarda 7 685 teşkilat mensubu
muz, 8 500 belediye meclisi üyemiz, 1 400 il genei 
meclisi üyemiz, 963 belediye başkanımız ve 207 mil
letvekilimiz van 

önergede, «yalnız 'iktidar partisine mensup olan
lar» demeyip, onların yakınları da istendiğine ve ya
kınlık derecesi de bildirilmediğine göre, en azından 
8-10 milyon kişilik bir vatandaş kitlesi bahis ko
nusudur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Söylendi bunlar.. 
SALÎM BREL ((Konya) — îyi rol yapıyorsunuz, 

konuyu iyi •savsaklıyorsunuz. 
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BAŞKAN — Sayın Aşçıoğlu, zamanınızı aştı
nız, lütfen toparlayın efendim. 

•PERTEV AŞÇIOĞLU (Devamla) — Sayın mil-
letvekilıleri, gene 'burada da, «Böyle 'hi<r durum Tür
kiye'de 'bürokrasiyi işlemez bale 'getirir; devlet 'ban
kalarının çalışmaz hale gelmesi neticesini doğurur, 
ekonomiyi felce uğratır» >gi!bi, ciddî 'konuların mü
nakaşasına girmeyeceğiz. 

a (Son söz olarak diyeceğimiz şudur arkadaşlar : 
Bu önenge, Ikabili tatbik olmayan, havada kalmaya 
mahkûm, siyasî amaçlı 'bir önergedir. Biz, Meclis 
araştırması gibi önemli bir müessesenin, böyle si
yasî amaçlı 'bir konuya alet edilmesine de müsaade 
etmeyiz. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Tabiî etmezsiniz. 
PERTEV AŞÇIOĞUU (Devamla) — Genel Ku

rulu saygılarla selamlıyorum. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

IBAŞjKAN — Teşekkür ederim Sayın Aşçıoğlu. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Affedersiniz Sayın 

Başkanım, konuşmaların bu aşamasında - lütfederse
niz - usul hakkında söz istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, yazınızı aldım... 
ÖMER KUSMAN (Kars) — Ama gereğini yap

madınız Sayın Başkan.: 
BAŞKAN — Efendim, gereği yapıldı, zatı âli

nize de söyledim; fakat tekrar ediyorum. 
ÖMER KOŞMAN (Kars) — Evet, İsrar ediyo

rum efendim.) 
BAŞKAN — 63 üncü madde çok açık... 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — 63 üncü maddenin 
birinci ve sonuncu fıkrasını okursanız, açık, efen-
dim.i 

BAŞKAN — Orada, «Bu ıkimseler görüşmenin 
başında hazır değillerse» deniliyor. 

Görüşmenin başında hazırlardı; bir. İkincisi, nü* 
kümet orada oturmaya da mecbur değil; yani hü
kümet, «Buradan cevap veereceğim» derse, biz on
ları illa oraya götürmeye yetkili değiliz. 

Arz ederemi efendim. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, o za
man burada «Hükümet» ile ilgili bölümün oluştu
rulmasına gerek yoktur; yemi teamül... 

IBAŞKAN — Efendim, komisyon raporunun ve
ya kanun teklif ve tasarılarının görüşülmesi sırasın
da mecburî; ama burada böyle bir konu yoktur; usul 
böyledir Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, ye
ni teamül yaratmaya, ne sizin, ne de bizim yetkimiz 
yoktur; İçtüzük açıfktır. 

BAŞKAN — Lütfen müzakereleri ihlal etmeye
lim. 

Devam ediyoruz efendim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Meclis teamüllerim 
değiştirmeye yetkili değilsiniz efendim. 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi üzerin
deki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

ALİ ÎHSA'N ELGİN (İçel) — Efendim, önerge 
sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, konuşmanızın sonun
da, «Grubum ve şahsım adına» sekilinde bir sözünüz 
olduğu için, sizi tekrar aramadım. 

ALİ ÎHSAN ELGİN (tçel) — Hayır efendim, 
önerge sahibi olarak söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun ©fendim. 
ALİ İHSAN ELGIİJN (İçel) — Sayın Başkan, Yü

ce Meclisimizin değerli üyeleri; şimdi de, önerge sa
hibi olarak ikinci kez huzurunuzu işgal ediyor ve 
sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Arkadaşlarım, şaştım kaldım; suçîadım, etkilen
medi; sayın iktidar sözcüsü, «kabul tü» dedi, içine 
sindirdi; söyledikleri bize öyle geldi. 

Değerli üyeler, grubum adına huzurunuza çıktı
ğımda, hayatımın en apolitik önergesini verdiğimi 
sanmıştım; çünkü, Türk Milletinin çıkarları için 
namus yemini etmiş olan bu parlamentonun üyeleri, 
bu yeminlerine sadıik kalacak; kanıtları olan, gös
tergeleri ortada duran olayları hiç olmazsa incele
yecek, araştıracak sanıyordum; yanılmışım. Sayın 
Başkanın dünkü inanılmaz sözleri, gördük ki, ANAP 
Grubu için talimat olmuş. Talimata bakınız: Tepki, 
karşı oy, önergemizin reddi için grup tesanüdü... 

(Huzurunuzda Türk halkından özür diliyorum, 
bir milletvekili olarak özür diliyorum; bir konuyu bir 
muhalefet milletvekilinin gündeme getirmesini, hak
lı bile olsa, kabul edilmemesi için icazet sayan bir 
yönetimin varlığını bilmediğim, düşünmediğim için 
özür diliyorum. Vefa, demokrasinin hegemonyası 
mı oldu? Bu neyin vefa duygusu? 

Sayın Başbakan diyor ki: «Bu soruşturma yan
lıştır.» 

Yanlış ise, soruşturma açılması yolunda olmayan 
önergemizi;. araştırma açılması isteğimizi benimse-
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yip, neden kendisi araştırma ve inceleme yaptırıyor? 
Evet, Sayın Başbakan şu anda, devlet memurlarına 
araştırma yaptırıyor. 

ÎLHAN AKÜZÜM (Kars) — Kime yaptıracak; 
sana mı yaptıracak? 

BAŞKAN — Lütfen hatibe müdahale etmeyin 
efendim. 

ALÎ İHSAN ELGİN (Devamla) — Meclisin araş
tırmasından mı korktu, yoksa Meclisin üstünlüğüne 
üstünlük için mi bunu yaptı? Ne demek bu? 

Bir bakan yolsuzluk mu yapıyor; Başbakan işe el 
koyacak...-

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Ne demek istiyor
sun? 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sen bile kredi 
aldın, müdahale etme. 

BAŞKAN — Sayın Üğdül, lütfen efendim karşı
lıklı konuşmayın. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bir bakan 
yolsuzluk mu yapıyor; Başbakan işe el koyacak; Mec
lise, talimat niteliğinde yazı gönderecek; sonra, ba
kan, suçlanıp, mahkûm olabilecek. Bakandan sorum
lu insan, tertemiz; sanki, deoparfümlü özel bir tozla 
yıkanıp, yumuşatılacaktır; bu, oldu; ama bu hep böy
le mi olacaktır? Yoksa, Sayın Başbakanın genel sek
reteri de buna yakın yöntemle mi bu Mecliste işlem 
görüyor? 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Parti
nin genel sekreteri, Başbakanın değil. 

Lütfen müdahale etmeyin efendim, beni konuş
turmuyorsunuz, işitemiyorum. Sayın milletvekilleri, 
sizin gürültünüzden, ben, hatibin dediğini işitemiyo
rum, müdahale edemiyorum; lütfen siz susun, ben 
müdahale edeyim. 

MEHMET ÖZDEMİR (Elazığ) — Siz istemi
yorsanız ben söyleyeyim; kendi sıfatım söyledi. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — Sözünü geri 
alsın. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim, 
ben müdahale ederim. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — «Bu, grup işi» 
diyenler var; «Hükümet işi değil» diyenler var... 

BAŞKAN — Sayın Elgin, benim sözümü herhalde 
işitmediniz. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — İşitemiyorum. 
BAŞKAN — «Üçkâğıtçı» ne demek? 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Meclis araş
tırması açılır; varsa üçkâğıtçılık, üçkâğıtçılık vardır; 
yoksa, ben burada sözümü geri alırım. (ANAP sıra
larından gürültüler) Araştırma önergesi kabul edilir; 
üçkâğıtçılık varsa vardır, yoksa sözümü geri alırım; 
bu kadar, Sayın Başkanım (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

MUSTAFA KFMAL TOĞAY (İsparta) — Ala
caksın geriye tabiî. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu kadar Sa
yın Başkanım... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Dinlemeyi hazmedemiyor musunuz sayın millet
vekilleri? (ANAP sıralarından gürültüler) Yarası olan 
gocunur; niye gocunuyorsunuz sayın milletvekilleri? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Hava sertleş

ti; yani bırakacağım elimdeki metni, irticalen konu
şacağım Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, biraz sakin konuşun. 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Baş

kan, işte, evrak burada, sahte belgeyle kredi alın
mıştır; bu, üçkâğıtçılıktır... (ANAP sıralarından gü
rültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Evet, işte ev

rak burada... 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Dinime 

ta'n eden, bari Müslüman olsa... 
BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma

yın. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Yoksa, Baş
bakan, «istemezük» demediği sürece, bizler, bu yüce 
çatı altında, «padişahım çok yaşa» der gibi, «Başba
kan çok yaşa, Başbakanım çok yaşa» diye bağıracak 
mıyız? İsterseniz, bir de bel büküp, ikiye katlanalım; 
sonra da, «Bu ne güzel demokrasi. İşte demokrasiye 
geçiş» diye masa sohbetlerine girelim. Ne âlâ, ne âlâ... 

Şimdi kalkıp, demokrasi yerine, inanmadığınız 
bir konuda, bir partinin genel sekreteri diye, devleti 
soydurma gibi bir suçlamaya karşı çıkacak mısınız? 
Bu da nereden çıktı demeyin; olayı birlikte ortaya 
çıkaralım. 

Bazı üyelere hayret ediyorum; demokrasi katle
diliyor, reddediliyor, üçkâğıtçılık yapılıyor, sonra, 
«Bu bizim adamımızdır» deniliyor. (ANAP sıraların
dan gürültüler, sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Elgin, «üçkâğıtçılık» lafını 
lütfen tavzih edin efendim. Ne demek üçkâğıtçılık? 
(ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına vur
malar) 
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ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sahte belgey
le kredi alınmıştır. Kim sahte belgeyle kredi almışsa, 
üçkâğıtçıdır; bu kadar... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Sayın Başkan, sö
zünü geri alsın. 

ALt İHSAN ELGİN (Devamla) — Olay bu ka
dar... (ANAP sıralarından gürültüler) Dinleyin, din
leyeceksiniz, dinlemeniz gerekir. 

MÜMTAZ ÖZKÖK (Sakarya) — O kürsüye eliy
le vuramaz. 

BAŞKAN — Sayın Elgin, elinizi kürsüye vurma
yın efendim. 

ALt İHSAN ELGİN (Devamla) — Sinirlendiri
yorlar Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Siz karşılıklı konuşmayın efendim; 
konuşmanıza devam edin. 

ALt İHSAN ELGtN (Devamla) — Efendim, bu 
inkıtaları hesaba katıyorsunuz değil mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, inkıtaları dikkate 
aldım. 

ALI İHSAN ELGtN (Devamla) — Teşekkür ede
rim efendim. 

«Bu, grup işi» diyenler var; «hükümet işi değil» 
diyenler var... Peki, öyle olsun... Gruba incelet, hü
kümete değil, Meclise incelet; incelettikten sonra, ge
reğini yap; ama şunu bulalım, şunu ortaya çıkara
lım; 1985 yılının ortalarında kurulan birkaç şirketin 
- bakın, 1985 yılının ortalarında kuruluyor - kendi 
ifadeleriyle, 270 milyon lira - ki, fazla olduğunu biz
ler biliyoruz - devlet bankalarından kredi almasını 
siz hangi vicdanınıza sığdırabilirsiniz? Sade bir va
tandaş için, bu, mümkün müdür? 

MUSTAFA KEMAL TOĞAY (İsparta) — Ne 
vicdanı? 

ALİ İHSAN ELGtN (Devamla) — Beyler, ben 
18 senelik esnafım, 12 sene ihracat yaptım, kazandı
ğım paranın yarısını faiz verdim. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — O yol
ları çok iyi biliyorsun demek ki. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın Sayın 
Elgin. 

ALİ İHSAN ELGtN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, parayı kimin ne şekilde aldığını biz biliriz. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, çok önemli bir ko
nu, altını çizerek söylüyorum; bu konuştuklarımızın 
hepsinin evrakları, belgeleri var. Vergi dairesi müdü
rü şu anda Mardin'e defterdar olarak gönderildi, bir 

kat yükseldi. Neden? Çünkü, sahte bir evraka damga 
bastı, sahte bir evrakı onayladı. Nasıl onayladı bili
yor musunuz? 1980 yılında, 1981 yılında kurulmuş 
gibi gösterdi. Vergi dairesi müdürü, ayı ve günü belli 
tarihte, bu kişilere, vergi mükellefi olmadıkları halde 
vergi mükellefiymiş gibi, hayalî ihracatta bile bulun
mayan yöntemle nasıl hayalî bir bilanço tasdiki yap
mıştır? Elinizi vicdanınıza koyun, kârı, zararı olma
yan bir dönemde bu defteri nasıl tasdik etmiştir di
ye soruyorum? Buraya getirdiğimiz iddiaların hepsi 
doğrudur. (ANAP sıralarından gürültüler) Araştırma 
yapın, göreceksiniz, 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen sakin konuşun. 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu birincisi, 

fazla örnek vermeyeceğim, 15 tane var, ama fazla 
vermeyeceğim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Elgin... 
ALt İHSAN ELGİN (Devamla) — Müsaade edin 

Sayın Başkan, iki veya üç misal vereceğim, başka bir 
şey yok. 

İkinci olarak... (ANAP sıralarından «İspat et» ses
leri) 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayın. 
ALİ İHSAN ELGtN (Devamla) — Hepsi burada, 

biraz sonra hepinize dağıtırım. 
MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Sen za

ten dağıtmışsın. 

ALt İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Sayın Elgin, siz karşılıklı konu
şuyorsunuz ve lütfen toparlayın efendim, süreniz do
luyor. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın millet
vekilleri, ikinci olarak, piyasa değeri en çok 25 mil
yon lira olan ve - Gaziantep'e kadar gidip, herkesle 
görüştüm - Gaziantep, Düztepe Mahallesindeki dört 
bin küsur metrekarelik gayrimenkule, devlet banka
sı hangi değer ölçüleriyle 116 milyon 800 bin lira de
ğer biçti? Siz de araştırma komisyonunu kurun, siz 
de gidin görün; yalan mı, doğru mu, siz de görün. 
özal enflasyonu nedeniyle bile, gerçek değeri 3 mil
yon lira dahi edemeyecek olan, Oğuzeli İlçesinin bir 
köyündeki üzüm bağı, nasıl oldu da, her gün tele
vizyonda, «Anadolu Bankası, güvenli Hazine banka
sı» diye reklamı yapılan banka tarafından, 1990 yı
lının, şehirdeki rayiç bedeliyle ve 10 katı fazlasıyla 
tamı tamına 30 milyon 60 bin lira değer karşılığında 
ipotek edildi diye soruyorum arkadaşlar. 
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Benden önceki sayın konuşmacı arkadaşlar kusura 
bakmasınlar; belki de bu konuları bilmedikleri için 
yanlış konuştular. (Gürültüler) O banka... 

BAŞKAN — Sayın Elgin, süreniz dolmuştur efen
dim, lütfen toparlayınız. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Efendim, in-
kıtaları hesap etmediniz Sayın Başkan, daha dolmadı. 

Hele bugün, o banka, o arsayı ipotek karşılığı 
satsa, siz Sayın Başbakan veya siz sayın üyeler, on
da biriyle veya onda ikisiyle satın almak ister misi
niz? Sayın Başbakan isterse, korkarım, orayı yeni 
bir serbest bölge yapmak, için özel bir yasayı bir 
günde hazırlatıp, iki günde buradan çıkarır ve ertesi 
gün de Resmî Gazetede yayınlatabilir. (SHP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen toparlayın efen
dim. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Bitmek üzere. 
Aksi koşullar doğarsa... 
BAŞKAN — Lütfen... 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Efendim, be

nim çıktığım saat belli; ama inkıtalar... 
BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen Başkanlığa iti

mat buyurun. 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Efendim, ben 

de ne diyorum... 
BAŞKAN — Sayın Elgin, sözünüzü keseceğim 

efendim, lütfen toparlayın. 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Sayın Başkan, 

üç beş satır kaldı. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, toparlayın. 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Aksi koşullar 
doğarsa - bunu da düşünün Sayın Başbakan - dev
let ve Hazine bankası diye reklam yaptırdığınız ban
kanın, tahsil edilemeyen alacakları, devlete, Hazineye 
yük olarak sürüp gidecektir. Bunlar birkaç çarpıcı 
örnektir, bu örnekleri çoğaltmak mümkündür. 

ALİ İHSAN ELGİN (Deavmla) — Olur. 
Şimdi nereyi satmayı düşünüyorsunuz; fakir halka 

hangi vergiyi veya hangi zammı yüklemeyi düşünü
yorsunuz? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — önerge ile ne ala
kası var bunun Sayın Başkan? 

ALI İHSAN ELGİN (Devamla) — Bu parayı ye
rine koymak için, ülkeyi... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Elgin... 
ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Efendim, bitti. 
Yani... 
BAŞKAN — Lütfen toparlayın efendim, 3 daki

ka geçirdiniz; lütfen... (ANAP sıralarından gürültü
ler) 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Peki efendim, 
bağlıyorum. 

Ülkeyi, parmak padişahlığı ile yöneten ve demok
rasiyi bir vefa hegemonyasından ibaret sayan iktida
rın başının görüşü, neye göre, en haklı olduğun bu ko
nu bile, demokrasiyi sevmeyip, bilmediği ve inanma
dığı için, şimdi sayenizde reddedilecek. 

Şaşıyorum sizlere, hayret ediyorum... Demokrasi
yi reddedenler, katledenler, benimsemeyenler; ama, 
«demokrasi» adı altında ve «demokrasi uygulanıyor» 
diyerek bu işe girenler, bir araya gelmişsiniz; ne tu
haftır ki, siz iktidar olmuşsunuz... (ANAP sıraların
dan sıra kapaklarına vurmalar, gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen efendim... 

ALI İHSAN ELGİN (Devamla) — Çoğunluk, 
hükmetmek demek değildir. Yolsuzluklara göz yum
mak... 

BAŞKAN — Sayın Elgin, lütfen efendim, lütfen... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ALİ İHSAN ELGİN (Devamla) — Efendim, he
pinize saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Meclis araştırması önergesi üzerin
deki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 

Şimdi, önergeyi oylarınıza sunacağım. 

önergeyi kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
önerge kabul edilmemiştir. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

Efendim, Sayın Kutay'ın sataşma olduğuna dair 
müracaatları vardı. 

Bendeniz, zaptı tetkik ettim ve sayın konuşmacı 
da yazılı bir tavzih gönderdiler. Diyorlar ki, «Sayın 
Kutay'ın, yapılan bunca zamlardan sonra, yüreklice, 
seçmenleriyle konuşmasını kutlamak istedim, şeklin
de konuşmak istedim. Zühul eseri olarak bu şekilde 

Şimdi, yine, hükümete uyarı niteliğinde bir şey 
söylemeyeceğim; kimseye bir şey demiyorum, sert 
söylemiyorum, sert konuşmuyorum, nasıl, küçük ta
sarrufları hovardaca, batık kredi şekline getirebilir
siniz; buna hakkınız var mı? işte, bu tip ipotekler so
nucunda sadece benim ilimde, (içel'de) devlet banka
larına dönmeyecek kredi miktarı, 50 milyar Türk Li
rası civarındadır; Türkiye genelinde ne kadardır, bi
lemiyorum. 

AHMET İLHAMI KÖSEM (Malatya) — Sayın 
Başkan, yalnız, elini kürsüye vurmasın. 
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olmuştur.» Bunu zabıtlara geçirdik ve bu şekilde tav
zih olunmuştur; cevap hakkı kalkmıştır efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Anlayamadım Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Tamam Sayın Kutay. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — «Yüz kızartıcı» 

dendi efendim. Neyi geri alıyorlar? 
Sayın Kutay, yazılı olarak geldi ve zabıtlara geç

ti efendim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Anlayamadım efen

dim, neyi yazılı olarak tavzih ettiler? 

BAŞKAN — «Bunca zamlardan sonra, yüreklice, 
seçmeniyle konuşmasını kutlamak istedim, zühul ese
ri o şekilde oldu» diyor, Zabıtlarda düzeltildi efen
dim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Hayır, «yüz kızar
tıcı» dendi efendim. 

BAŞKAN — Çıkartıldı efendim ve düzeltildi. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, «yü

zü kızarmadan beni dinliyor mu» dedi. 
BAŞKAN — Sayın Kutay, mesele bitmiştir efen

dim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Hiç endişe etme

yin efendim, ben de tavzih mahiyetinde konuşaca
ğım, havayı elektriklendirmemeye özen göstereceğim. 

BAŞKAN — Efendim, sataşma, tavzih şekliyle 
düzeltilmiştir. Lütfen efendim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, müsaade edin de, sayın üye, bir cümle ile, 
kendine yapılan sataşmaya cevap versin. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, lüt
fen, bir cümle ile . 

BAŞKAN — Sayın Kutay, düzeltilmiştir efendim. 
İstirham ediyoruz... Bunlar geçmiş meclislerde de gö
rülmüştür... Düzeltildi efendim; lütfen müdahale et
meyin. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

DESÎYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök
gün'ün, DESlYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin 
durumuna ilişkin Başbakandan sorusu bulunmakta
dır. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Ama efendim, mü
saade edin de, benim söylediğim... 

ALPASLAN PEHLİVANLI (Ankara) — Sayın 
Başkan, sizin bu tutumunuz... 

BAŞKAN — Sayın Alpaslan Pehlivanlı, siz niye 
müdahale ediyorsunuz? Sayın Kutay konuşamıyor 
mu; siz avukatı mısınız? 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan, bir 
cümle ile efendim... 

BAŞKAN — Sayın Kutay, hadise vuzuha kavuş
muştur; lütfen efendim... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Konuşmak için 
direniyorum efendim. Zabıtlar burada okunsun; aynı 
söz tavzih edilmedi, «Yüzü kızarmadan» sözü var 
efendim. 

BAŞKAN — Tavzih edildi efendim, zabıtları dü-
B zelteceğiz. Lütfen o kadar merak buyurmayın efen

dim. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... Gündeme devam 

edeceğiz. 
HAZIM KUTAY (Ankara) — Yine edilsin, bu 

konuda direniyorum efendim; lütfen... 
Bir cümle ile benim de tavzih etme keyfiyetim var. 
M. SEYFI OKTAY (Ankara) — Bu durum, mu

halefet milletvekili tarafından yaratılsaydı şimdi dı
şarı atardınız Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Kutay, düzeltilmiş; arkadaşım, 
size bu şekilde bir sataşma olmadığını bildirdi, «Yok, 
zuhur eseri» diyor; daha n% istiyorsunuz? Lütfen... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Zühul olur mu? 
Hem söyle, hem de ondan sonra «Zühul oldu» de, 
olur mu böyle şey? 

BAŞKAN — Sayın Kutay, lütfen görüşmeleri ih
lal etmeyelim efendim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Bir cümle ile söy
leyeceğim efendim. 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada

na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara İlişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü.soru önergesi (6/506) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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BAŞKAN — 2 nci ve 3 üncü sıralardaki, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in soruları, Sayın Canver' 
in izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'in, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, orman ürünleri ihracatına ilişkin 
Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Sağlar?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/508) ( 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, hükümet üyelerinin dış ülkelere 
yaptığı gezilere ilişkin Başbakandan sorusu bulun
maktadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. . 
Sayın Başbakan?., Yokiar. 
Soru ertelenmiştir. 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) 

BAŞKAN — 6 ncı sjrada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine ilişkin 
Başbakandan sorusu bulunmaktadır. 

Sayın Gökgün?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — 9 ay oldu, 
9 ay. 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, yurdumuzda yatırım yapacak 
Amerika Birleşik Devletleri işadamlarının can ve mal 
güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaşma yapılıp 
yapılmadığına ilişkin Başbakandan sorusu bulunmak
tadır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 

Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 
sayın bakan?.. Yoklar. 

Soru ertelenmiştir. 
8. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, bazı firma ve kuruluşların er
telenen ve yatırılmayan vergi borçlarına ilişkin Baş

bakandan sorusu vardır. 
Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki, Sinop Milletvekili 
Halit Barış Çan'a ait soru, Sayın Halit Barış Çan'ın 
izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

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

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki, Adana Milletve
kili Cüneyt Canver'e ait soru, Sayın Cüneyt Canver' 
in izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, tedavi nedeniyle yaptığı son 
A.B.D. seyahatine ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz
lü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın cevabı 
(6/434) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerzedelere 
ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Burada. 
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önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafından 
sözlü olarak cevaplandırılması için yardımcı olma
nızı saygı ile arz ederim. 

Hüseyin Avni Güler 
istanbul 

1. Banker ve bankerzede olaylarının başlama 
zamanı olan 1981 yılı son aylarında, bankerlerden, 
zor kullanarak paralarını alanların hikâyeleri o za
mandan beri söylenmektedir. Bu isimleri açıklayabi
lir misiniz veya açıklanmasını ister misiniz? 

2. Banker tasfiye kurulları görevlerini yapama
mış olduklarından, bu hususta hükümetçe ne düşü
nülmektedir? 

3. Olayların müsebbipleri olarak halk arasında 
konuşulan, o zamanki yetkililer hakkında ileride ka
nunî işlem yapılması için bankerzedelerce yapılan 
hazırlık için ne düşünüyorsunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Devlet Bakanı. 
DEVLET BAKANI KAZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İstanbul Millet
vekili Sayın Hüseyin Avni Güler'in sözlü sorusunu 
cevaplamak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Bankerlerin ödeme güçlüğü içerisine düşmeleriy-
le, bankerlerde parası olan vatandaşlardan bir kısmı
nın paralarını zor kullanarak aldıklarına dair her
hangi bir bilgi, resmî kayıtlarda bulunmamaktadır. 

ödeme güçlüğü içerisindeki banker kuruluşlardan, 
kıymet karşılığı olmadan alacaklı olan tasarruf sa
hiplerinin haklarını korumak amacıyla, 13 Ocak 1982 
tarihli ve 2578 sayılı Yetki Kanunu çıkarılmış, bu 
Kanuna dayanılarak da 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname ve bu kararnameye ek ve değişiklikler 
getiren bir seri kanun hükmünde kararname yürür
lüğe girmiştir. 

2874 sayılı Kanun ile, söz konusu alacakların bir 
an önce ödenmesini sağlayabilmek ve böylece kü
çük tasarruf sahiplerinin içine düştükleri durumun, 
bir sosyal sorun olmasını önleyebilmek amacıyla, 
devletin araya girmesi ve bunların 20Ö. bin liraya ka
dar olan paralarını bir yıl vadeli banka mevduatı ha
line getirerek, Tasarrufları Koruma Fonunun yöneti
mi ve temsilinin Türkiye Emlak Kredi Bankasına 
tevdi edilmesi yoluna gidilmiştir. 

Hepinizin bildiği gibi, bu alacaklar, 1985 yılı ba
şında ödenmiştir. 

Hükümetimiz, kanun hükmündeki kararname hü
kümlerini uygulamaya devam edecektir. 
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Diğer taraftan banker. mallarının paraya çevril
mesini hızlandıracak usul ve esasları belirleyecek ça
lışmalar sürdürülmektedir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. (ANAP sı
ralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
önerge sahibi konuşmak istiyorlar mı, efendim? 
HÜSEYİN AVNİ GÜLER (istanbul) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
HÜSEYİN AVNÎ GÜLER (istanbul) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; banker ve bankerzede-
ler hadisesi, 1981 yılının Kasım ve Aralık ayında 
patlak verdi. Bu, hepinizin malumudur; ancak, 1984 
yılında, «Sanat Evi» denilen yerde düzenlenen bir 
toplantıda; Selahattin Diker adındaki bir banker, şu 
itirafta bulundu : «Bankerlerde parası olan yüksek 
dereceli memurlar beni yatağımdan uyandırarak 138 
kere götürdüler, zorla paralarını aldılar.» 

Bu, paralarını alan yüksek dereceli zevatın çoğu 
işbaşındadır. Banker Sayın Selahattin Diker, bunu 
söylediği zaman, savcıların harekete geçmesi lazım
dı. Eğer, savcılar bunun üzerine gitmiyorlarsa, şim
di ben suç duyurusunda bulunuyorum; kimler para
larını zorla almışlardır; paralarını alamayanların 
haklarını gasp etmişlerdir? Bunun listesini çıkarsın
lar ve ilan etsinler, bu bir. 

ikincisi; banker hadiseleri, Sayın Başbakan Tur
gut özal'ın, Başbakan Yardımcılığı zamanında oldu; 
şimdiki'Sayın Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem de, 
o zaman Maliye Bakanı idi. Serbest faiz, yüksek faiz, 
temmuz kararları dolayısıyla, bankerlere müsaade 
edildi, bunu hepiniz biliyorsunuz. Bankerler 7 500 
lira karşılığında ruhsat alarak faaliyete başladılar. 
Bugün kuşat ve ruhsatların ne kadar zorlukla alın
dığı hepinizin malumudur. 

Devlet, geçen sene, bankerzedelere, Emlak Kredi 
Bankası tarafından 200 biner lira ödedi; ancak, geri
ye kalan miktar ödenmedi. Bankerlerin mal varlığı, 
bu geriye kalan miktarın kat kat üzerindedir. 1981 
yılı değerlendirmelerine göre, tahminen 38 milyar li
ra tutuyor; aradan üç dört sene geçti, bugün 100 
milyarın üzerinde değer tahmin edilmektedir. Bu ba
kımdan, devlet, bankerlerin bu mallarını kendisi ka
bul ederek almalı ve bankerzedelere paralarını ver
melidir; önerim budur. 

ikincisi; bankerzedelerin mağdur olması veya ban
kerlerin milletin parasını gasp etmesi, yalnız Türki
ye'de meydana gelmiş bir olay değildir. Geçmiş se
nelerde italya ve İngiltere'de de böyle hadiseler ol-
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muştur; ama devlet devlet babalığını göstererek bu 
meselenin üzerine gitmiş ve mağdur olanların para
larını ödemiştir. 

O zamanki Maliye Bakanı, bugün Başbakan Yar
dımcısı; o zamanki Başbakan Yardımcısı ise, bugün 
Başbakandır. O bakımdan, devletin saygınlığını de
vam ettirmek için, bir kanun veya bir kararnamey
le, mağdur olan yüzbinlerce vatandaşımızın hakkı 
ödenmelidir. 

önerilerim budur; saygılar sunarım. (SHP sırala
rından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

13. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakan* 
dan sözlü soru önergesi (6/519). 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, içel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın, Akaryakıt Tüketim Fonun
dan Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığına ayrı
lan paya ilişkin Başbakandan sorusu yer almakta
dır. 

Sayın Sağlar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek olan 

sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. » 

14. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırıla
cağına dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/437) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan dev
let tekelinin kaldırılacağına dair beyanına ilişkin Baş
bakandan sorusu yer almaktadır. 

Sayın Altunakar?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır Şehir Merkezi ile Dicle Üniversitesi ara
sındaki yolun kısaltılmasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/453) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır şehir merkezi ile 
Dicle Üniversitesi arasındaki yolun kısaltılmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu yer almaktadır. 

Sayın Narin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Yerine cevap verecek olan bakan?.. Burada. 
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Soru sahibi ikinci defa bulunmadığından, soru 
düşmüştür. 

16. — Hatay Milletvekili .Abdurrahman Demir-
taş'ın, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına 
yanaşan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddia
sına ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/473) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki soru, Hatay Millet
vekili Abdurrahman Demirtaş!ın izinli olması sebe
biyle ertelenmiştir. 

17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
besi hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı Hr Hüsnü Doğan'in cevabı (6/475) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, besi hayvanlarının sayısına ve 
besicilere kullandırılan krediye ilişkin Tarım Orman 
ye Köyişleri Bakanından sorusu yer almaktadır: 

Sayın Gökgün?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Buradalar. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişle

ri Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sına müsaadelerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökgün 
Aydın 

1. 1983 ve 1984 yıllarında, ayrı ayrı kaç baş sı
ğır, toklu ve kuzu besiye alınmış, bunlardan ne ka
dar et elde edilmiştir? 

2. 1985 Ekim ayına kadar kaç baş^tıayvan be
siye alınmıştır? 

3. 1983-1984 yıllarıyla 1985 Ekim ayına kadar 
besicilere ne kadar kredi kullandırılmıştır? 

4. Trakya Bölgesinde bir inceleme sırasında, su
suzluktan dert yanan, vatandaşlara «Su bulamıyorsa
nız süt kullanın» tarzında bir öneriniz olmuş mu
dur? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARİM ORMAN VE KÖYÎŞLERİ BAKANI 
ıH. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin değerli üyeleri; Aydın Milletvekilli Sayın Er
tuğrul Gökgün, besâ hayvancılığı ve kredisi hakkın
daki sözlü soru önergestind cevaplandırmak üzere 
söz almış bulunuyorum. 

Burada başlangıçta vereceğim rakamlar, Et ve 
Balık Kurumu ve Şelker Şirketi dışında, bakanlığım
ca yürütülen projeleri ihtiva ederler, bu rakamlau 
yuvarlak olarak veriyorum: 
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1983 yılında 1 milyon 877 bin koyun, 1 milyon 
250 bin kuzu beşliye alınmış; bu çalışmalar netice
sinde, takriben 47 bin ton koyun eti, 18 700 ton ku
zu eti üretilmiştir. 1983 yılında, bu bahsettiğim pro
je kapsamında sığır besi işletmesi kurulmamıştır. 

1984 juhnda: 898 sığır işletmesinde 48 bin baş 
sığır besiye ahnmış, 7 185 ton sığır eti üretilmiştir. 
Ayrıca, 1 milyon 754 bin koyun ve 1 milyon 461 
bin kuzu besiye alınmıştır. Bu çalışmalar sonucu da, 
takriben 44 bin ton koyun eti ve 22 bin ton kuzu eti 
üretilmiştir. 

Bu yıl, 15 Aralık 1985 tarihi itibariyle: 248 bin 
sığır, 1 milyon 749 bin koyun ve 1 milyonun biraz 
üzerinde kuzu besiye alınmış olup çalışmalar devam 
etmektedir. 

(Besi projesinin başlangıç tarihi olan Eylül 1983' 
ten Kasım 1985 sonuna kadar, toplam 10 295 besi
ciye 31 milyar 271 milyon lira kredi sağlanmıştır. 
Ayrıca 1985 yılında Et ve Balık Kurumu ile Şeker 
Şirketinin sığır besisi kapsamında da 170 bin baş 
sığır besiye alınmıştır. 

Arz eder, saygılar sunarım. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
Sayın Gökgün, buyurunuz. 
ERTUĞRUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş-

jkan, şaym milletvekilleri; soruma cevap verdiği için 
sayın bakana huzurunuzda teşekkür ederim. Ayrıca, 
bakanlık sıraları bomboş iken, sayın bakanın bura
da sorulara cevap vermek üzere ilgi göstermesi tak
dire değerdir. 

İDEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Vazifemiz Sayın Gökgün. 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Sağolun 
efendim, teşekkür ederim. 

Verilen rakamlar, her ne kadar hassas terazide 
tartılmamış gibi geliyorsa da, sayın balkan cevap 
verdiler, teşekkür ediyorum; rakamlar üzerinde fazla 
durmayacağılm,; j 

Yalnız, Anadolu'da ve Trakya'da, yurdun dört 
bucağında .kurulmuş olan besi işletmelerinin bom
boş olduğunu sayın milletvekilleri de herhalde gör
müşlerdir. Bunları, bu rakamlarla karşılaştırdığımız 
zaman, hayret etmemek mümkün değildir. Besiciler 
perişandır, besicilerin birçoğu iflas etmiştir, besi 
işletmelerinin kapılarını kapatmışlardır ve çaresizlik 
içerisinde beklemektedirler; bu da, inkâr edilmez bir 
gerçektir. 
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Besi hareketi, besi faaliyeti, yem denen hamma-
denin hayvan bünyesinden geçirilerek ete çevrilme
si faaliyetidir. Yurdumuzda bu endüstriyel faaliyet 
maalesef son iki yıldan beri süratle düşmüş,, eko
nomimiz bu yüzden büyük zarar görmüştür.. Bunu 
milletvekili olaraik söylemek görevimdir. Besicilerin 
içinde bulunduğu buhranlı durum; borcunu ödeye
memesi, hacizle karşı karşıya gelmesi, dolayısıyla 
bütün köylü - çiftçi vatandaşlarımızın da bu faali
yetten mahrum hale düşmüş olması üzüntü verici
dir. 

Sayın bakan, yalnız bir noktadaki soruma cevap 
vermediler: Trakya bölgesinde vatandaşlara «su bu
lamıyorsanız süt içiniz» dediğiniz doğru mudur diye 
sormuştum burada #cevap vermediler, veremediler. 
Veremediler demek zorundayım; çünkü cevap vermiş 
olsalardı, teşekkür ederdim. 

Köylü ve çiftçi vatandaşımızın binbir güçlük içe
risinde, ıstırap içinde, hayvanından elde ettiği sütü 
satamayıp sokaklara döktüğü ve kahrından ne ya
pacağını şaşırmış olduğu bir dönemde, bir bakanın 
kalkıp da, onların derdine çare arayacağı yerde, 
onları hiç olmazsa teselli edeceği yerde, «su bula
mıyorsanız süt içiniz» demesi, tarihin derinliklerin
den bazı üzücü olayları bizlere hatırlatıyor. Bu, ba
sında da yer almıştır. O balkımdan... 

MEHMET DEUtGEOGLU (Adıyaman) — Pas
tayı karıştırmayın,t 

ERTUĞRUL GÖKGÜN (Devamla) — Evet pas
tayı karıştırmak istemiyorum; ancak, göstergelerin 
hepsi aşağıyı gösteriyor. Ben bunu bütçe görüşme
lerinde de söyledim; havaalanına ulaşamayacaksın 
sayın ba'kan; acele bir düzlük bul, oraya uçağını in
dir. 51 milyon yolcun var; kayalara çarparsın dedi
ğim halde, sayın bakan ısrarla uçağı kullanmaya de
vam ediyor; ama artık bunu açıkça söyleyeyim, bir 
inşaat mühendisi olarak, kendisinden büyük fayda
lar sağlayabiliniz; ama Tarım Orman ve Köy işleri 
.Bakanlığındaki uçağı, maalesef iyi kullanamıyor, 

. uçak ancak şans eseri havada kalıyor. 
Sözlerimi burada tamamılarken hepinize saygı

lar sunarım. (M'DP ve SHP sıralarından alkışlar) 
iBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
18. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/476) 

BAŞKAN — VS inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 
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19. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçi
lerin taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mec
bur bırakıldığı iddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/477) 

BAŞKAN —.119 uncı sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, mahsulünü piyasa 
fiyatına satan çiftçilerin taban fiyatı üzerinden' fa
tura düzenlemeye mecbur bırakıldığı iddiasına iliş
kin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu var. 

Sayın Murat SÖkrnenöğlu?... Yok. 
Cevap verecek bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(61478) 

IBAŞKAN — 20 nci sırada, Aydın Milletvekili 
Sayın Ertuğrul Gökgün'ün, sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesline göre ertelenmiştir. 

21. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas İlindeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân 
Bakanı İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/479) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetin'in, Sivas İlindeki Deliktaş Tüneli 
inşaatının iptal edilme nedenine ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sorusu var. 

Sayın Ali Ayhan Çetin?... Burada. 
Sayın Bayındırlık ve İskân Bakanı?... Burada. 
önergeyi okutuyorum): 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Bayındırlık ve iskân 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
delaletlerinizi saygılarımla arz ederim. 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

1. Sivas İli Tecer - Kangal demiryolu varyant
ları ikinci kısım ikmal inşaatı içinde 5 400 metrelik 
Deliktaş Tüneli inşaatı işi ıneden iptal edilmiştir? 

2. Bu iş için 197(2 - 1985 yılları arasında ne ka
dar para harcanmıştır? 

3. Mevcut tünelin 3 500 metresi delinmiş ve tü
nel çürüklüğü sebebiyle iş bırakılmış iken, neden 50 
metre sağdan ve sıfırdan başlayan yeni bir tünelin 
inşaatına izin verilmiştir? Bu durumda zemin çürük
lüğü iddiası söz konusu olamayacağına göre inşaatı 
çürük malzeme ile yapan ve 1977'de tasfiye eden 
Bahattin Gören - Firması ile 1'978'de işi alan Tî-

SAN - TİSKA firmaları sorumlularına ve bu işe 1985 
yılına kadar 10 milyar Türk Lirasını aşkın para öde
yen devlet sorumluları 'hakkında bir soruşturma aç
mayı düşünüyor musunuz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
BAYINDIRLIK VİE ISKAN BAKANI İSMAİL 

SAFA GİRAY (İstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Çorum Milletvekili Sayın Ali Ayhan 
Çetin tarafından, Sivas tünde yapımı sürdürülmekte 
olan Deliktaş Tüneli inşaatına ilişkin olarak yönelti
len sözlü soru önergesinde yer alan soruların cevap
larını arz etmek üzere huzurunuzîda bulunuyorum. 

Sorulan sorulara daha iyi cevap verebilmek için 
kısa bir açıklama yapmakta fay'da mülahaza ediyo
rum. 1973 yılı yatırım programı demiryolları sek
töründe 47,5 kilometre uzunluğunda Tecer-Kangal 
demiryolu varyantı inşaatı işi yer almıştır. Söz ko
nusu varyant üç kısım halinde ihale edilmiş olup, 
üçüncü kısım 25 kilometrelik bölümün inşaatı ta
mamlanmıştır. Birinci kısım 16 kilometrelik inşaatı 
8/505 sayılı kararnameye göre tasfiye e'dilmiş ve ik
mali az bir hizmeti gerdktirmdktedir. Birinci kısım 
ile üçüncü kısım inşaatı arasında kalan ve 15 artı 
810 kiiometre'den başlayıp, 22 artı 840 kilometrede 
biten 7 kilometre uzunluğuridaki ikinci kısım inşaatı, 
önce 14.7.1978 tarih ve \5 990 sayılı Kararnameye 
göre tasfîye edilmiş ve daha sonra da, 6 Aralık 1978 
tarihinde yeniden ihale edilmiştir. 

Bu kısım içerisin'de ve varyantın 'tümünde en 
önemli yapı 5 400 metre uzunluğundaki Deliktaş tü
nelidir. 25 Ocak 1979 tarihinde aktedilen sözleşme 
ile 5 400 metrelik Deliktaş Tüneli müteahhit TİSAN 
Ticaret İnşaat Sanayi (Limited Şirketi tarafından 
taahhüt ddilmlş ve halen iş programına uygun ola
rak çalışmalara devam edilmektedir. 

.Sirridi, sırasıyla Sayın Milletvekili Ali Ayhan Çe
tin'in sormuş bulundukları sorulara geçiyorum : 

Soru 1. Sivas İli Tecer - Kangal demiryolu var
yantları ikinci kısım ikmal inşaatı işinde 5 400 metre 
Deliktaş inşaatı işi neden iptal edilmiştir? 

Cevap 1. Deliktaş tünelinin ilk müteahhiti olan 
Bahattin Gören'in 14 Temimuz 1978 tarih ve 7/15990 
sayılı Kararname hükmüne istinaden yaptığı tasfiye 
talebi üzerine, yapılan tasfiye sonucunda, tünel giriş 
ağzından 1 191 metre, tünel çıkış ağzından 485 met
re ilerleme yapıldığı tespit ddilmiş ve ona göre tas
fiye kabulü yapılmıştır. 

Bundan sonra, yukarıda da bahsedildiği gibi, Tİ
SAN Ticaret İnşaat ve Sanayi Limited Şirketine ihale 
edilen, bahsi geçen işin bünyesinde yer alan Delik-
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taş tünelinde çalışmalar iş programına uygun bir şe
kilde sürdürülürken, 25 Eylül 1982 tarihinde, giriş 
ağzından 2 501 metredeki üst yârı aynasında çalışıl
dığı sırada, 2 370 inci metredeki en kesifte kalötun 
sol üst omuzunda 214 litre saniye debiye, günde 18 
bin metreküpe ulaşan -bir su patlaması meydana gel
miştir. Bu su patlamasını müteakip meydana gelen 
ve ileri de meydana gelebilecek sair hadiselerin ön
lenebilmesi amacıyla, su, tünel boyunca kanalize edil
miş ve gerekli tedbirler alınmıştır. 

Ancak, bu tedbirlerin süratle alınmasına rağmen, 
su patlamasından dolayı, 1 410 uncu metreden İti
baren başlayan bir seri göçtükler meydana gelmiştir. 
Göçük malzemesinin, geçirüm'siz özelikteki kil, kil 
'taşı, marn olması sebebiyle, göçük arkasındaki tünel 
'bölümü tamamen suyla dolmuştur. 

Bu hadisenin meydana gelmesini müteakip, göçük 
(bölgesinin geçilmesine çalışılmış ise de, ön cepheden 
alınan göçük malzemesinin yerine, arkadan daha 
çok miktarda akıcı özellik gösteren malzemenin ge
lerek ağzı kapatması üzerine, 68 metreden daha faz
la girilerek temizleme imkânı bulunamamıştır. Zaten, 
'göçüğün temizlenmesine çalışıldığı takdirde, mevcut 
hassa's dengenin bozulması sebebiyle, daha büyük gö
çükler meydana gelebilecektir. Şu anda göçük sebe
biyle, tünelin kapalı bulunan 1 025 metrelik bölümü
ne girilememıektedir. 

Göçük arkasından sızan su miktarı, son bir yıl
da kurak mevsim içerisinde -15 ila 40 litre/saniyelik 
'düzgün bir debiye inmiştir; ancak, zeminin özel ya
pısı neticesinde ortaya çıkan son derece yüksek-eks
trem değerlerdeki şişme basınçları neticesinde, yak
laşık iki yıllık süre boyunca su altında kalan bu böl
gedeki tünel yapısında ileri seviyelerde deformas-
yonlar ve göçüklerin ortaya çıktığı ve neticede, tü
nel yapısının, güvenilir yapı olma özelliğini kaybet
tiği anlaşılmıştır. 

'Bu olay ortaya çıktığı tarihten itibaren meydana 
gelen ve giriş ağzındaki ilerleme çalışmalarını tama
men durduran bu çok önemli, a'fet niteliğindeki ola
yın 'bertaraf ddilebilmesi için çözüm yollarının tespit 
edilmesi amacıyla, elektrik işleri etüt idaresine, jeo
lojik ve jeofizik çalışmalar ve sondajlar yaptırılmış 
ve tafsilatlı bir jeolojik rapor alınmıştır. Ayrıca, İs
tanbul Teknik Üniversitesine bir inceleme yaptırıl
mış ve bu jeolojik tespitleri müteakip bakanlık ta
rafından alınacak karara mesnet teşkil etmek üze
re, teknik üniversitenin geniş çaplı bir incelemesi 
elde ©dimiştir. Adı geçen üniversite tarafından ya-

8 , 1 , 1986 O : 1 

pıilan araştırmalar neticesinde düzenlenen Temmuz 
1984 'tarihli TecerjKangal demiryolu, varyantı Delik-
taş Tüneli göçük araştırma ve ıslahı hakkındaki jeo-
teknik raporda -ki, kesin rapordur netice itibariyle-
«2 370 inci metrede meydana gelen su patlamasıyla, 
tüneli '214 litre/saniye değerinde bir su istila etmiş 
ve önlem alınmasını imkânsız haâe getirmiştir. Bu 
debideki bir su patlaması önceden tahmin edilmesi 
mümkün olmayan fevkalade 'bir olaydır ve bu mik
tardaki suya karşı aılınalbiıleeek herhangi bir önlem 
'bulunmamaktadır. Bu değerdeki su patlamasına li
teratürde bile ender rastlanmakta olup, bu durum-
liarda daima tünel terk olunmakta veya varyanta 
alınmaktadır» denilmektedir. 

Netice itibariyle teknik üniversite tarafından yapı
lan çalışmanın sonucunda elde edilen bu raporla da 
yetinilmemiş, ayrıca, konu iki yabancı uzmana da 
incelettkilımiştir. 

ıBu raporlara dayanarak, bakanlığımız, yukarıda 
açıklanan bilimsel çalışmaların sonucunda, 214 litre
lik debiye sahip olan ve tabiî afet niteliğinde bulu
nan bu suyun meydana getirdiği tahribat neticesin
de istifadesi mümkün alamayan bu tündin, eksene 
nazaran sağ tarafta 50 metre mesafede ripajı yapı
larak, 'bölgenin yeni bir varyant tünelle geçilmesini 
kararlaştırmıştır. Bu karardan ısonra, dş yeniden hız
landırılmış ve hailen .tünel işi yürütülmektedir; iptal 
edilmemiştir. 

Deliktaş Tüneli ve Teoer-Kangal demiryolu var
yantının tamamının önümüzdeki üç yıl sonunda ik
mal edilmesi programlanmıştır. 

Soru 2. (Bu iş için 19824985 yıları arasında ne 
kadar para harcanmıştır? 

Cevap : Bu iş, Tecer-Kangal demiryolu varyantı 
inşaatının ikinci kısmını teşkili etmekte olup, bu kıs
ma harcanan para yıllara ve cari fiyatlara göre, 
1973'te 6,3 milyon lira, 1974*te 12,7 milyon lira, 
1975'te 10,7 milyon, 1976'da 6,5 milyon, 1977'de 
9,6 milyon, 1978'ıde sıfır, 19791da 83,7 mlyon, 1980' 
de 122,7 milyon, 1 9 8 1 ^ 319,3 milyon, 198i2'de 602,8 
ıriiyon, 1983'toe 702,7 mlyon, 1984'te 1 ımlilyar 679 
milyon 100 bin, 1985'te 1 miyar 792 milyon 400 
bin olmak üzere, toplam 5 milyar 349 milyon lira 
para harcanmıştır. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın efen
dim. 

(BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GÎRAY (Devamla) — Sayın Başkan, 3 üncü 
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soruyu da cevaplayacak ıkadar ıbir zaman tanımanızı 
rica ediyorum. 

Soru 3. Mevcult tünelin 3 500 metresi delinmiş 
ve tünelin çürüklüğü sebebiyle iş 'bırakılmış iken, 
neden 50 metre sağdan ve sıfırdan başlayan yeni 
bir tünelin inşaatına izin verilmiştir? Bu durumda, ze
min çürüklüğü iddiası söz (konusu olamayacağına 
göre, inşaatı çürük malzeme ile yapan ve 1977'de tas
fiye eden Bahatıtin Gören Firması ile 1978'de işi 
alan TİSAN-TİİSKA Firmaları sorumluları ve bu içe 
1985 yılına kadar 10 milyar Türk Lirasını aşkın pa
ra ödeyen devlet sorumluları hakkında bir -soruştur
ma açmayı düşünüyor musunuz? 

Cevap : Bu soruda yer alan hususlar aşağıda 
maddeler halinde açıklanmıştır : 

1 inci maddede detaylı şekilde açıklandığı gibi, 
'tünelin veya zeminin çürüklüğü sebebiyle iş bırakıl
mamış ve durdurulmamıştır. Nitekim, su-patlaması
nın meydana geldiği ağızda, ilerlemeye yönelik ça
lışmanın durduğu zamanda bile, diğer ağızlarda iler
lemeye ve projeye 'göre yapılması gerekli çalışma
lara kesintisiz devam edilmiştir. 

Yine yukarıda açıklandığı üzere, dünya literatü
ründe bile ender rastlanan, tabiî afet niteliğindeki su 
patlaması ve bu suyun meydana getirdiği hadise se
bebiyle, bölgede, bir varyant tüneline geç ilmesi şek
linde çalışmalara devam edilmiştir. 

Söz konusu işin ilk müteahhitİ Bahattin Gören 
tarafından, toplam olarak, açtığı tünelde tespit edi
len hata ve küsurlardan dolayı, tasfiye tarihine ka
dar toplam olarak Ödenmiş bulunan 43 milyon Türk 
Lirasının 28 milyon liralık bölümü kesin hak edişin
den kesilmiştir. 

'İnşaata, iş artışı ve sair sebeplerle mevcut söz
leşme şartlarıyla devam etme imkânı bulunmadığın
dan, yukarıda açıklanan tüm bilgiler, konuya ilişkin 
bütün belgeler ve teknik raporlarla, İstanbul Teknik 
Üniversitesi tarafından düzenlenmiş bulunan kesin 
jeoteknik rapor, detaylı açıklama ile Danıştay Baş
kanlığına intikal ettirilerek, ek sözleşme teklifinde 
bulunulmuştur. Konuya ilişkin ek çalışmaları müte
akip, sözleşme teklifi Danıştay Başkanlığınca da uy
gun görülerek karara müspet bağlanmıştır. Bu doğ
rultuda, müteahhitle akdedilen ek sözleşmeye ilişkin 
tüm işlemler ikmal edilmiştir. 

Yukarıdaki açıklamalar ve Danıştay Başkanlığı 
kararma istinaden yapılmış bulunan sözleşme tadilatı 
da göz önüne alındığında, gerek idare elemanlarına 
Ve gerekse müteahhit Ti'san Tiska Ticaret İnşaat Sa-

j nayi Limited Şirketine atfedilebilecek herhangi bir 
sorumluluk bulunmadığı ve soruşturma açılmasına da 
gerek olmadığı aşikâr görülmüştür. 

Saygılarımla arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Çetin? 
ALİ AYHAN ÇETİN (Çorum) — Efendim, ver

dikleri bilgilerden dolayı sayın bakana teşekkür ede
rim. 

'BAŞKAN <— Soru cevaplandırılmıştır. 

22. ı— Kahramanmaraş [Milletvekili Mehmet Tu-
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş da yayımlanan Ibir 
gazetedeki [habere ilişkin [Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/480) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş'ta yayım
lanan Ibir gazetedeki habere ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit? Yok. 
Sayın Başbakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 

23. 'i— (Hatay Milletvekili Mustafa Murat $ök-
menoğlu'nun, [dış 'ülkelerdeki bölücü ]ve yıkıcı faali
yetlere karşı Basın [Yayın ive Enformasyon )Qenel Mü
dürlüğünce \alınan 'tedbirlere ilişkin 'Devlet Bakanın
dan sözlü tsoru önergesi (6/489) 

IBAŞKAN — 23 üncü sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa 'Murat SÖkmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki 
bölücü ve yıkıcı faaliyetlere karşı Basın Yayın ve 
Enformasyon Genel Müdürlüğünce alman tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sorusu vardır. 

Sayın SÖkmenoğlu? Yok. 
Sayın Bakan? Yok. 
Ertelenmiştir. 
24. ı— Hatay Milletvekili \Abdurrahman Demir-

taş'in, \zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man <ve \Köyişleri Bakanından sözlü soru Önergesi 
(6/493) 

'BAŞKAN — 24 üncü sıradaki Hatay Milletvekili 
Abdurrahman 'Demirtaş'ın sorusu izinli olması se
bebiyle ertelenmiş tir. 

25. >— \Erzurum Milletvekili 'Hilmi fralbantoğlu' 
nun, [enflasyonun tfurdurulamayış gedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurulama-
yışı nedenine ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?. Burada. 
Sayın Başbakan? Yok. 
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Ertelenmiştir. 
26. — \Adana 'Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yu

nanistan, Bulgaristan ve \ABD ile /ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin [Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önerges (61496) 

27. ı— \Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs- . 
tanbul ı- Sarıyer ıKarakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet [Amirinin yaptığı »açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 26 ve 27 nci sıralardaki Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in soruları, soru sahihinin 
'izinli olması sebebiyle ertelenmişlerdir. 

28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İlindeki camilerin temizlik sorununa 
ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım Oksay' 
in cevabı (6/543) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Erzurum Milletvekili 
Sayın (Hilmi Nalbantoğlu'nun, 'Erzurum İlindeki ca
milerin 'temizlik sorununa ilişkin Devlet Balkanından 
sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın 'Bakan? Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Devlet Bakanı tarafından 

yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve ri
ca etlerim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Naîbaritoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Erzurum camilerinin bit-pire sar'dığı ne-

'deriiyle, camilere 'girilmez ve namaz kılınamaz oldu
ğu nedeniyle temizliklerinin yapılması ve dezenfekte 
edilmesini sağlar mısınız? 

Soru 2. Erzurum Müftüsü emriyle bazı cami
lerde, cami idlerinde Kuf'an kursu gösterildiğinden, 
küçük yaştaki çocuklarında hu camileri kirlettiği se-

. beb'iyle ve başlayan kış günleri, bit-pire sirkülasyo
nunun foazı hastalıkları evlere, oradan okullara taşı
ma olanağı nedeniyle, 'böyle bir temizliği her ay tek
rarlatır mısınız? 

Soru 3. Müftülük emriyle, Ibazı camilerde, illâ 
küçük çocuklara Kur'an kursu verilecekse, hu cami 
'bahçelerinde veya mahallede, münasip yerle prefab
rik konut kurarak, hu çocuklar buralar'da okutula
rak, camilerin kirletilmemesi ve ayrıca hit-pire por
törü olmaması sağlanamaz mı? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Erzurum Mil

letvekili Sayın Nalbantoğlu'nun, Erzurum İlindeki 
camilerin temizlik sorununa ilişkin sözlü sorusunu 
cevaplandırmak üzere huzurunuzda bulunuyorum. 

Erzurum camilerinin, günlük, baltalık ve genel 
temizliği aksatılmadan yapılmakta, ve bu husus, il 
müftülüğü ve iki murakıbı tarafından devamlı ola
rak kontrol edilmektedir. 

Erzurum Merkez Gazi Sağlık 'Ocağı Tabipliği, il 
müftülüğü ve çevre sağlık teknisyenlerinden oluştu
rulan bir komisyon tarafından, il camilerinde 'görevli 
personel ile yapılan 'mülakatta, hiçbir camide yıllar
dan beri herhangi bir haşereye rastlanmadığı, ayrıca 
her camiin en az üç ayda bir, il çevre sağlık örgütü 
tarafından, dezenfekten maddelerle ilaçlandığı tespit 
edilmiştir. 

İncelemeler sırasında, camilerin -iddia edildiğinin 
aksine- son 'derece, temiz, bakımlı ve intizamlı; ıgenel 
görünümlerinde haşere üreyecek bir ortamın olma
dığı ve her zaman cemaati memnun e'decek vasıfta 
büluhduğu 'görülmüştür. 

İlde, cami müştemilatı durumunda bulunan 'ders
haneler ile son cemaat yerlerinde, yaygın din eğitimi 
çerçevesinde okuyan öğrencilerin, cemaati raha'tîsız 
etme ve hastalık taşıma gibi bir durumları da bulun-
maımak'taidır. Çünkü, camilerin ibadet edilen iç kı
sımlarında, mecbur kalınmadıkça, talebe ökutulma-
maktadır; okutülsa bile, bunun sakıncalı olmayacağı, 
her inananın kabul etmesi 'gereken bir husustur. . 

Camiler'de dinlerini öğrenmek isteyen çocukları
mız hakkında, bu yersiz İtham ve İddiaların, iştirak 
edilmesi mümkün olmayan hususlar olduğunu, bil
gilerinize arz ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın 'Nalbantoğlu, konuşmak ister misiniz? 

HiLMt NALBANTOĞLU '(Erzurum) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygıyla selam
larım. 

İlk önce, sayın bakanımızın konuşmalarında geç-
f tığı üzere camilerimizin temizliğine bu derece dik-
r kat ediliyorsa ve temiz :ise, orakla bulunan imamla-
] ra .hocalara, görevlilere ve ilgililere teşekkür edi-
I yorum. 
I Tabiatıyla, ben memleketimi kötülemek niyetin-
I de değilim. Bu önergeyi Erzurum'dan döndüğüm 
j Ekim ayında vermiştim. Bir milletvekili olarak, ken

di .memleketimin camilerini «pistir» v diye kötülemek 
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niyetinde de hiç olmayacağımı, 'bunun politik 'bir sa
kıncası 'olacağını da takdir ödersiniz. 

Ancak, ıben, her şeyden önce, memleket im deki 
bu ibadet yerlerinin ve tabiatıyla Allah'ın evlerinin, 
daha temiz olması nliyetiyle bu önergemi vermiştim. 
Diğer illeri bilmem; ama, bendemiz o tarihlerde ken
di memleketimde on 'gün kadar kaldım ve Allah'ın 
evine de uğradığım oldu. 

MEHMET ÖZDEIMİR .(Elâzığ) — Allah'ın evi 
olmaz; kendi eivimizdir; eğer uğramışsak. 

'BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin efendim. 

eiUMl NALBANTOĞLU ((Devamla) — Neyse,' 
anlayıyorsunuz ya... 

Otelde de kaldım; falkat maalesef oradan haşe
re alarak geldim. Bunun nedeni üzerinde «ne ola
bilir» diye düşündüm. Belki camiden, değil de, otel
den almış olabilirim. O tarihlerde, yani yaz ayların
da bilhassa Erzurum'a yakın bir komşu ilimizden, 
çok da turist akını vardı. Onlardan da geçmiş ola
bilir, bir netice çııkaramadım; falkat şunu da arz ede
yim, Muratpaşa Camiinde namaz kılanlardan ba
zıları bana, bu camide bölgedeki 4 - 5 yaşından aşa
ğıdaki çocuklara Kur'an dersi veriliyor dedi. Kur'aıı 
dersi, verilsin, ona da karşı değilim. Ancak, arz et
tiğim üzere, Kur'am dersi, gerekiyorsa, cami içeri
sinde değil de, camii/in avlusunda bir prefabrik ko
nut - bugün üç - beş günde kurulabilir - yapıla
rak ders orada verilsin. O Iküçük çocuklardan bazı
ları, kasıtlı olmadan, kendilerini bilemedikleri için, 
altlarını ıslatryorlarm'iş. Bundan da belki haşere üre
yebilir diye düşündüm ve Ankara'ya geldikten sonra, 
bana bu konuda mektuplar da geldi. Bu ihtiyacı gi
dermek ve bu temizliği yaptırmak için önergemi 
verdim. Tabiî, gizli kalması ve sadece ilgilileri uyar
mış otmalk için yazılı verdim; fakat zamanında ce-. 
vap verilemediğinden sözlü soruya döndü. Burada 
vicahiye dönmüş olmasından dolayı da üzüntüm 
var. 

MEHMET ALİ DOÖUŞUU (Bingöl) — Ben sen
den fazla üzüldüm. 

HtflUMİ ıNAUBANTOĞLU (Devamla) — Tamam, 
üzüntüm var; 'falkat hocam siz de bilirsiniz ki, bil
hassa benlim kendi* memleketimi veya genel olarak 
Türkiye'deki camileri «Pistir» diye teşhir etmek gibi 
bir niyetim yoktu. Ayrıca, bunun sözlü soruya dönüş
türülmüş olmasını da anlayamadım. Dediğim gibi, 
bu ibadet yerlerimizin daima temiz olması niyet ve 
arzusuyla bu önergemi vermiştim. 

'Sayın bakanın izahlarından anlaşılıyor ki, cami
lerimizde günlük, haiftalıik ve aylıSk temizlikler yapı
lıyor. Bu konuda gerekli titizliğin ve temizliğin gös
terildiğini duymak beni memnun etti. İnşallah, Tür-
kiye'nün tüm camilerinde, otel ve okullarında da bu te
mizliğe dilkkat edilir ve böylece Allah muhafaza et
sin, memleketimiz bir zamanların DDT muhtacı ha
lline tekrar gelmeyecek bir şekilde, haşere salgının
dan korunmuş olur. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır efendim. 
29. — İstanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İs

tanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesin
de Belediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındır
lık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, İstanbul Milletve
kili İmren Aykut'un, İstanbul - Gaziosmanpaşa İlçesi 
Merkez Mahallesinde belediyece istimlâk edilen sa
haya ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sorusu 
vardır. 

(Sayın Aykut?... Yoik. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Soru sahibi ikinci defa da bulunmadığından, soru 

düşmüştür efendim. 
30. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 

ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
öergesi (6/522) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada bulunan soru, İstan
bul Milletvekilli Feridun Şalkir Öğümç'ün, izinli olma
sı sebebiyle ertelenmiştir. 

31. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri ÜzeV 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 

BAŞKAN — 31 indi sırada, Eskişehir Milletvekili 
Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tara
fından yabancı yayın ajanslarına politik demeç veril
diği iddiasına ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üzel?... Buradalar. 
Sayın Başbakan: veya yerine cevap verecek sayın 

balkan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko-

nuksever'in, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin sözlü sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın 
cevabı (6/523) 
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BAŞKAN — 32 nci sırada Edirne- Milletvekili 
Seyit Hüsamettin Konuk sever'in, Manyas Gölünden 
kanal açarak yapılan sulamaya ve sonuçlarına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Konuksever?... 'Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığıma 
Aşağıdaki sorularımın, Tarım Orman ve Köyiş

leri Balkanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılma
sı 'için gereğimi saygılarımla arz ederim. 

IS. Hüsamettin Konuksever 
(Edirne 

Yaz mevsiminin çok ıkurak 'gitmesi nedeniyle, 
Manyas Gölü çevresindeki tarlalarda ekili bulunan 
çeldiklerim kurumaması içlin, bu tarlalara Devlet Su 
İşleri tarafından, Manyas Gölünden sulama kanal
ları açılarak su verilmiştir; ancak bu durum, göl 
suyunun hemen hemen tamamının çekilmesine neden 
olmuştur. 

Bumun sonucu olarak da; gölde yetiştirilmiş bulu
nan kerevitler İle aynalı sazanlar büyük tahribata 
uğramış, 'balıkçılıkla geçinen köylüler perişan olmuş 
ve kuş cenneti olarak bilinen bölge büyük zarara uğ
ramış olduğuna-göre : 

1. 'Kanaılların açılmasından önce bakanlığınızın 
bu konudan haberi olmuş mudur? 

2. Bakanlığımızın önceden haberi var idiyse; su 
ürünlerinde ve kuş cenneti millî parkında meydanı 
gelen büyük zararlar önceden tahmin edilmiş -mi
dir? 

3. Bakanlığınızın, Devlet Su İşlerine önceden ve
rilmiş bir talimatı yoksa, bundan böyle yapılacak yar
dımlarda yetkili makamlarla koordineli çalışmaları 
hususunda Devlet Su İşlerine uyarıda bulunulmuş 
mudur? 

4. Meydana gelen zararlar nasıl telâfi edilecek
tir? 

BAŞKAN — Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nı Sayın Hüsnü Doğan, buyurun efendim. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ 'DOĞAN — Sayın Başkan, Yüce Mec
lislin değerli üyeleri; Manyas Gölü- ve çevresi, sahip 
olduğu güvenlik, barınma ve iklim şartları sebebiy
le, Avrupa ve Asya kıtaları arasında süregelen bü
yük kuş göçlerini bu yöremize çekmektedir. Her 
yıl, 239 türden 2 ilâ 3 milyon dolayında kuşun bu 
güzel yurt köşesini ziyaret ettiği bilinmektedir. Bu 

sebeple, Manyas Gölü 've çevresi, daha etkin bir şe
kilde korunmak üzere, 1959 yılında orman rejimi 
içerisine alınmış; ayni yıl, bakanlar kurulu kara
rıyla, tmillî park olarak tefrik edilmiştir. 

Millî parklarımız arasında müstesna bir yere sa
hip bulunan ıkuş cenneti millî parkımız, hayatiyetini, 
mevcut İManyas Gölünün meydana getirdiği yaşama 
ortamına borçludur. Bugüne kadar, Manyas Gölünün 
su seviyesinin kritik durume düşmemesi hususun
da gereken hassasiyet her zaman gösterilmiştir. An
cak, 1985 yılında, Karacabey Ovasının belli bir bö
lümüne çeltik ekimi yapılmış, geride bıraktığımız 
yaz mevsiminin çok kurak geçmesi sebebiyle, hu 
mahsul yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 
Meydana gelmesi kaçınılmaz olan bu. zararı önle
mek maksadıyla, ilgililerce, Manyas Oölünden su 
alınması pratik bir çare olarak düşünülmüş, kanal
lar açılmış ve açılan kanallar da kısa bir süre son-
re kapatılmıştır. Su seviyesinin azaldığı donemde, 
kuşların az olması; ayrıca, bu sürenin, kuşların ya
şama ortamını etkileyecek ikadar uzun olmayışı, mil
lî parkımızın zarara uğramaması için önemli bir et
ken olmuştur. Son aylarda sürekli yağan- yağmur
lar, gölün su seviyesinin ideal seviyesine ulaşmasına 
yardımcı olmuş^ böylece millî parkı olumsuz yönde 
etkileyebilecek bir durum ortadan kalkmıştır. 

Arz eder, Yüce Meclise saygılar sunarım. (Al
kışlar) 

BALKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Konuksever?... 
SEYİT HÜSAMETTİN KONUKSEVER (Edir

ne) — Sayın bakana teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru çevaplandırılmış'tır, 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Tarım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır 
Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü 
tarafından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Diyarbakır MİUet-
• vekil Kadir Narin'in, Tarım - İş Sendikası Şube 
Başkanınım, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Ensti
tüsü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddia
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu yer almaktadır. 

Sayın Narin?... Yoklar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir. 
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34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/545) 

BAŞKAN — 34 üncü sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, sorusu, içtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

35. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe' 
nin, Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve 
üretim açığına ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/526) 

BAŞKAN — 35 indi sıradaki, Manisa Milletve
killi Abdullah Çakırefe'nlin, sorusu, izinli bulunması 
nedenliyle ertelenmiştir. 

36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin sözlü sorusu ve Tarım 
Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüsnü Doğanın ce
vabı (6/528) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'lin, Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu yer 
almaktadır, 

Sayın Demir?... Buradalar. 
Sayın Bakan?... Buradalar. 
Önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

1. Banaz p'rman Bölge Şefi Ramazan Toker'in, 
bölgesinde bulunan ormanı, gençleştirme yapıyorum 
diyerek, kerestelik en güzel-ağaçları sanayi odunu 
söküne sokarak, kerestelik ağaçları odun niyetiyle an
laştığı kimselere ucuz fiyatla satıp milyonları kazan
dığı doğru mudur? 

2. Bugüne kadar hakkında herhangi bir tedbir 
alınmış mıdır? 

3. iki yıldır, hakkında, bir milletvekili olarak 
ben de şikâyetçi olduğum halde, hiçbir işlem ve so
ruşturma görmediği bu şüpheleri doğrulamıyor mu? 

BAŞKAN — Cevap vermek üzere buyurun Sayın 
Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan,- muhterem mil
letvekilleri; sayın milletvekili arkadaşımızın gönder
miş olduğu 22 Ekim 1985 tarihli mektup ve eklerin
deki konuların - ki, bunların bir tanesi üç, diğeri de 

iki sorudan müteşekkildir - hepsi ihbar kabul edilmiş 
ve bakanlığıma bağlı Orman Genel Müdürlüğüne ge
rekli talimat verilmek suretiyle, adı geçen genel mü
dürlükçe görevlendirilen bir müfettiş tarafından ince
lemeye alınmıştır. 

İlgili müfettiş tarafından hazırlanan 9 Aralık 1985 
tarih ve 20 nolu inceleme raporuna göre; 

1. 1984 ve 1985 yıllarında söz konusu bölgede 
herhangi bir ağaçlandırma ve gençleştirme çalışması 
yapılmadığı müşahede edilmiştir. Ayrıca, baltalık imar, 
ihya çalışması yapılan sahalardaki kesimlerin ağaç
landırma ve gençleştirme kesimi şeklinde düşünül
müş olabileceği de nazarı itibara alınarak, bu konu
da da inceleme yapılmış, 1984 yılında bu hususta 
bir çalışma yapılmadığı, 1985 yılında yapılan kesim
lerin de halen devam ettiği ve 'herhangi bir odun sa
tışının henüz yapılmadığı tespit edilmiştir. Tabiî, bu 
hususlar, incelemenin yapıldığı zaman itibariyle ba
his konusudur. 

2. Banaz Orman Bölge Şefinin, daha önceki 
yıllarda, başka bir görev yerinde yaptığı bir uygulama 
nedeniyle, hakkındaki soruşturma açılmış ve soruştur
ma sonrasında tecziyesi talep edilmiştir. Ayrıca, başka 
bir uygulama ile ilgili olarak soruşturma açılmış; 
ancak, muhakkik tarafından düzenlenen fezlekede, 
sorumluluğu olmadığı belirtilerek, hakkında meni 
muhakeme talep edilmiştir. 

Bunlardan başka, bakanlığıma intikal eden bir şi
kâyet konusu da ayrıca incelemeye alınmış; yapılan 
/incelemede, iddia sahibince ileri sürülen hususların 
yerinde olmadığı ve bu konuda da İlgililerin sorum
luluklarının bulunmadığı kanısına varılmıştır. 

3. Adı geçen orman bölge şefi hakkında ileri 
sürülen rüşvet konusu üzerinde önemle durulmuş
tur. 

Muhterem milletvekilleri, rüşvet illeti konusunda 
hükümetimin ne kadar duyarlı olduğu yüksek malu
munuzdur. Kim olursa olsun, rüşvet olayına adı ka
rışanın ve böyle bir davranışta bulunan kişilerin gö
zünün yaşına bakılması da mümkün değildir. Ancak, 
bu konuda bir hususa ayrıca önem verdiğimizi de 
ifade etmek istiyorum. Ortada hiçbir delil yok iken 
veya konu ortaya tam olarak konulmadan, şu veya 
bu kamu görevlisi hakkında ileri sürülen rüşvet iddia
ları, kanaatimce sakıncalıdır. Böyle bir davranış, mu
hatabının çalışma gücünü zayıflatır ve onu çöküntü
ye sevk eder. Bu nedenle, özellikle rüşvet iddiaların
da, iddiada bulunanların, somut delillerle meseleleri 
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ortaya koymalarının daha doğru olduğunu önemle be
lirtmek isterim. 

Değerli milletvekili arkadaşlarım, bu konu da ilgili 
müfettişçe tahkik edilmiştir. Rüşvet konusunda, yer, 
zaman, mekân ve rüşvet istenilen veya alınan şahıs 
görülmemekle (beraber; müfettiş, mahallinde bazı 
şahıslarla bu konuda 'gizli ve şifahi görüşme ve soruş
turmada bulunmuş; ancak bu hususta somut bir de
lile rastlanamadığı cihetle, soruşturma açılmasına im
kân bulunamamıştır. 

Keyfiyeti arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla 
selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Demir, konuşmak işitiyor musunuz? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan ve sa

yın milletvekili arkadaşlarım; sözlerime başlamadan 
önce, hepinizi saygıyla selamlarım. 

Muhterem arkadaşlarım, ortada, anlaşılmayan ve 
anlaşılması güç olan bir hadise var. Sayın Bakanımız 
Hüsnü Doğan'a, bu 5 inci soru önergem. Haşhaş eki-
çileri ve elma yetiştiricileri hakkında geçen yıl ver
diğim iki adet soru haricinde kalan üç sorum Banaz 
Orman Bölge Şefıi Ramazan Tdker hakkındadır. 

Sayın arkadaşlarım, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı teşkilatının üst düzeydeki bürokratları sa
yın bakanımızla alay etseler gerek. Bakanımız Sayın 
Hüsnü Doğan'ın, bakanlığı ile ne ilgisi, ne de bilgisi 
var; bunun için de, bakanımıza, yanlış ve hiç de il
gisi olmayan bilgiler yazıp imzalattırıyorlar. Ben siz
lere bir iki örnek vereyim, elimde bakanımızın ken
di imzalarını taşıyan belgeler var; çok gülünç... 
«Haşhaş ekimıi; fakir, kurak ve verimsiz araziye ekimi 
yapılır» denmektedir, halbuki tam tersine haşhaş; 
verimli, sulak ve zengin araziye yapılır. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Konuyla ilgisi yok Sayın Baş
kan. 

YUSUF DEMİR (Devamla) — Sayın arkadaşla
rım, örnek veriyorum efendim. Elma bahçelerinin iki 
- üç yıldır - kesilip araziye dönüştüğünü sorduğumda 
tam tersine cevap verilmiştir. 

Banaz Orman Bölge Şefi Ramazan Toker'in, mil
letin temsilcisi olan milletvekiline karşı saygısızlığını 
ve suiistimallerini dile getiriyorum; sayın bakan hiçbir 
şey yokmuş gibi cevaplar vererek, olayı tamamen sap
tırmaktadır. 'Bir milletvekili, bölgesini iyi tanımaz da, 
sayın bakan mı tanırlar? 1,5 yıldır bir memuru bu 
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kadar koruması, diretmesi, partizanlık nedeniyle mi; 
yoksa, suiistimallerin içinde üst düzeydekiler mi var? 
Tekrar ediyorum; elimizde başka başka belgeler, bil
giler var; onları takip edeceğim. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, sözlü sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

38. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. 
Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/530) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, üreticilerin kredi sorunlarına iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun, Sayın Başbakan tarafından 

ısıözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

1. Tarım kredi kooperatifleri ve Ziraat Banka
sından kredisini aynî ve nakdî olarak alan üreticiler, 
mahsulün henüz idrak edilmediği zamanda vade so
nunun 31 Ağustos olarak belirlenmiş olmasından zor -
luk çekmektedir. Bu vadenin ekim veya kasım so
nuna alınması düşünülür mü? 

2. Ziraî Donatım Kurumundan traktör almak is
teyen vatandaşlardan 125 dönüm arazisi olması kay
dı aranmaktadır. Bu kadar arazisi olmayan kişi trak
tör alamayacak mı? Bunu nasıl izale edersiniz? 

3. Ziraat Bankası hayvan besi kredisi vermeyi 
kesmiştir. Dünya Bankasından verilen kredi besiciye 
aktarılmaktadır. Bankanın kendi kaynaklarından bu 
krediyi vermeyi düşünür müsünüz? 

4. Besi kredilerinin, yalnız erkek hayvan besle
meye verildiği bellidir. Ancak, köylü ve yetiştiriciye 
dişi hayvan da besleme kredisi verilirse sütünden, 
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hayvandan, hem de yavrusundan faydalanılacaktır. 
Bu konuda görüşünüz nedir? 

5. Kredi tevzi programında değişiklik yapmayı 
düşünür müsünüz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERI BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın milletvekil
leri; bilindiği gibi, • Tarım Kredi Kooperatifleri ve 
Ziraat Bankası tarafından üreticilerimize aynî ve nak
dî kredi sağlanmaktadır. Balhis konusu bu kredilerin 
vadeleri, bölge özellikleri dikkate alınarak, kredi konu
su ürünlerin hasat ve satış zamanı da göz önünde tu
tulmak kaydıyla, kredi ikraz tarihinden itibaren, 
•bir yılı geçmemek üzere tespit edilmektedir. Bu esas
lar dahilinde, bölgedeki ürünlerin hasat ve satış; za
manında değişiklik olmuşsa, vadenin değiştirilmesi ci
hetine gidilmektedir. 

Sayın Abacıgirin ikinci suali, Ziraî Donatım Ku
rumundan traktör alan çiftçilerimize verilen kredi 
şartlarıyla ilgilidir. Bakanlığımız, çiftçilerimizin ta
rımsal araç ve gereçlerinin teminine yardımcı olmak 
maksadıyla, Ziraat Bankasıyla işbirliği yaparak, trak
törlerin rantabl çalışabilmesi için gerekli olan arazi 
büyüklüklerini tespit etmektedir. Ziraat Bankası, 30 
Temmuz 1985 tarihinden önce, kıraç arazi şartların
da ziraat yapılan yerlerde 45 ve daha yüksek beygir 
gücündeki traktörler için 350 dekar, endüstri bitkileri 
ziraati yapan yerlerde ise 125 delkar ekimi ibraz eden
lere traktör kredisi vermekte idi. Ancak, daha sonra, 
gübre kullanımı, iyi cins tohumluk, ilaç ve uygun ekip
man kullanımının, birim alandan elde edilecek verimi 
artıracağı görüşü dikkate alınarak, kredi için ibraz 
edilmesi gerekli olan ekim alanlarında indirim yapıl
mıştır. 

30 Temmuz 1985 tarihinden itibaren, kıraç arazi 
şartlarında ziraat yapılan yerlerde 300 dekar, endüstri 
bitkileri üretimi yapılan yerlerde ise 100 dekar ekin ala
nı ibrazı yeterli bulunmuştur. Açıklamış olduğum bu 
miktarlardan daha az arazi işleyen çiftçilere iise, bahçe 
tipi traktör almaları için kredi verme imkânı mev
cuttur. 

Sayın milletvekilleri, bir yanlış anlaşılmaya mey
dan vermemek için şu hususu da açıMamadan geçmek 
istemiyorum: Bahis konusu ekim alanlarının tespitinde, 
çiftçilerin tapulu arazileri olabileceği gibi, vergi kayıt
lı arazileriyle, miras yoluyla intikal eden arazilerden 
ilgiliye isabet eden miktarlar da dikkate alınmakta
dır. Bu tür mevcut arazilerin de kâfi gelmemesi ha
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linde, kira ile işletilecek araziler değerlendirilmeye 
alınmak suretiyle tralklJör kredisi verilebilmektedir. 

Bafkanlığımızca halen yürütülmekte olan hayvan
cılığı geliştirme projelerine, yüzde 55'i Ziraat Banka
sından ve geri kalanı Dünya 'Bankasınca sağlanan fon
dan olmak üzere kredi verilmektedir. Varılan anlaş
malar gereği, bu kredilerin, sadece proje sahasını içine 
alan illerde verilmesi zorunludur: Proje uygulama 
alanı dışında olan illerde ise, eskiden olduğu gibi, 
açılan kredilerin tamamı Ziraat Bankasının kaynakla
rından sağlanmaktadır. 

Sayın Abacıgirin, önergesinde belirttiği besi kredi
sinin sadece erkek hayvana verildiği şeklindeki ifade
si doğru değildir. Ziraat Bankası, erkek, dişi ayrımı 
yapmadan hayvan besiciliği için kredi verdiği gibi, ahır 
yapımı, hayvan alımı, yem ve ilaç ihtiyaçları için de 
üreticiye kredi vermektedir. Ayrıca, erken kuzu kesi
minin önlenmesi maksadıyla da kredi açılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, Ziraat Bankasının kaynak ve 
imkânlarından tarım sektörüne tahsisi mümkün olanın 
tamamı, kalkınma planı ve icra programındaki hedef
lere uygun olarak ku'llandırılmaktadır, Nitekim 1985 
yılında kaynak ve imkânların takriben yüzde 88 ini 
teşkil eden, yaklaşık 1,2 trilyon Türk Lirası tarım 
sektörüne tahsis edilmiştir. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Abacıgil. 
DAVUT ABACIGİL ((Balıkesir) — Teşekkür ede

rim. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nm, Şan

lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (61531) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köy işleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/532) 

BAŞKAN — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atak-
lı'nın, 39 ve 40 inci sıradaki soruları, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

41. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmıyacağı-
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

BAŞKAN — Manisa Mille'tivekili îsmet Turhan
gil'in sorusu, soru sahibinin izinli olması sebebiyle er
telenmiştir. 
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42. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

BAŞKAN — 42 nci «ırada yer alan, Aydın Millet
vekili Ertuğrul Gökgün'ün sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada yer alan, Kayseri 
Milletvekili Mehmet Üner'in sorusu, soru sahibinin 
izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

44. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü soru önergesi (6/537) 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

/. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hük
münde Kararname ve iTarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı : 389) (1) 

BAŞKAN — Gündemin, «Kanun Tasarı ve Tek
lifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kısmına 
geçiyoruz. 

Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğünün 
Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Ka
nun Tasarısının görüşmelerine kaldığımız yerden de
vam ediyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini alsınlar efendim. 
Dünkü birleşimde, tasarının 9 uncu maddesine 

kadar görüşülmüş ve bu maddeler kabul edilmişti; 
Şimdi 9 uncu maddeyi okutuyorum: 

Ziraî Meteoroloji ve tklim Rasatları Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 9. — Ziraî Meteoroloji ve İklim Ra
satları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardu : 

, a) Klimatoloji, hidrometeoroloji ve ziraî meteoro
loji istasyon şebekelerinin Dünya Meteoroloji Teşkila
tının standartlarına uygun olarak açılmasını ve rasat
ların doğru yapılmasını sağlamak. 

b) Yapılan rasatların kontrol, analiz ve değer
lendirilmesini yapmak. 

(1) 389 S. Sayılı Basmayazı 7.1.1986 tarihli 56 
nci Birleşim Tutanağına eklidir. 

BAŞKAN — 44 üncü sırada yer alan, Hatay Mil
letvekili Abdurrahman Demirtaş'ın sorusu, soru sahi
binin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

45. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına 

\ ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/538) 

BAŞKAN — 45 inci sırada yer alan, Çorum Mil
letvekili Ali Ayhan Çetin'in sorusu, İçtüzüğün 97 inci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

46. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 
ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

BAŞKAN — 46 nci sırada yer alan, Uşak Millet
vekili Yusuf Demir'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci mad
desine göre ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacağı 
iklim etütlerine ait meteorolojik desteği sağlamak, 

•d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. ^ 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Madde üzerinde verilmiş bir önerge vardır, okutu

yorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmekte olduğumuz 389 sıra sayılı Devlet 
Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat Kanu
nunun 9 uncu maddesinin aşağıdaki şekilde değiş
tirilmesini arz ve tekli: ederiz. 

Ömer Kuşhan H. Barış Can 
Kars Sinop 

Enver özcan H. Yılmaz önen 
Tokat izmir 

Mehmet Seyfi Oktay Ruşan Işın 
Ankara Sivas 

Ziraî Meteoroloji ve İklim Rasatları Dairesi Baş
kanlığı 

MADDE 9. — Ziraî Meteoroloji ve iklim Rasat
ları Dairesi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Klimatoloji, hidrometeoroloji ve ziraî mete
oroloji istasyon şebekelerinin Dünya Meteoroloji Teş
kilatının standartlarına uygun olarak açılmasını ve 
rasatların doğru yapılmasını sağlamak, 

b) Yapılan rasatların kontrol, sentez, analizlerini 
yapmak, elde edilen değerleri, bu bilgilere ihtiyacı 



T. B. M. M. B : 57 8 s 1 , 1986 O : 1 

olan kurum ve kuruluşlarla özel şahısların ve toplu
mun tüm kesimlerinin hizmetine sunmak, 

c) Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyacak
ları dar bölge veya geniş kapsamlı iklim etütleri yap
mak için gerekli meteorolojik 'bilgi desteğini sağla
mak:, 

d) Genel Müdürlükçe kendisine verilen benzeri 
görevleri çağdaş bilgi ve teknolojiden de yararlana
rak dünya standartlarına uygun düzeyde yapmak. 

GEREKÇE : 
Bugünün dünyasında, artık, toplumun her kesimi

nin çok geniş çapta meteoroloji hizmetine gereksinim 
duyduğu bir gerçektir. Ev kadınının günlük işlerini 
tanzimden, inşaatçıya, çiftçiye, esnafa, gemiciye, sa
natkâra ve kamu görevlisine kadar herkes atmosfer 
olaylarıyla yakından ilgilenmek, onları yakından iz
lemek ve bu saihada derlenen verileri ve yapılan 
istidlalleri değerlendirmek durumundadır. 

Ayrıca, günümüz çiftçisinin artık meteorolojik 
bilgiler ışığında yarınını yağmur dualarına bağlayan 
insan topluluğu olmanın ötesinde bu bilgilerle des
teklenerek çağın gerektirdiği boyutlarda bilinçli ve 
görerek üretimini yapması zorunluluğu vardır ve bun- • 
lar da kendilerinin meteoroloji hizmetleriyle bütün
leşme oranlarında gerçekleşeceği bilincindedirler.» 

Etmeyenler... Önerge kabul edilmemiştir. 
9 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
10 uncu maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
Danışma ve Denetim Birimleri 

Danışma ve Denetim Birimleri 
MADDE 10. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü merkez kuruluşundaki danışma ve dene
tim birimleri şunlardır: 

a) Teftiş Kurulu, 
b) Hukuk Müşavirliği, 
e) Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde Kabul edilmiştir. 
11 inci maddeyi okutuyorum : 
Teftiş Kurulu 

MADDE 11. — Teftiş Kurulu; Genel Müdürün 
emri veya onayı üzerinde Genel Müdür adına aşa
ğıdaki görevleri yapar. 

a) Genel Müdürlük teşkilatının her türlü faali
yet ve işlemleriyle ilgili olarak; teftiş, inceleme, so
ruşturma işlemlerini yürütmek, 

b) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ça
lışmalarını temin etmek amacıyla gerekli teklifleri 
hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 

c) Özel kanunlarla verilen benzeri görevleri yap
mak. 

Teftiş Kurulunun kuruluş esasları ve müfettişlerin 
çalışma usul ve esasları tüzükle düzenlenir. 

BAŞKAN — 11 inci madde üzerinde söz isteyen?,. 
Yok. 

11 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum: 
Hukuk Müşavirliği 
MADDE 12. — Hukuk Müşavirliğinin görevleri 

şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün diğer birimlerinden soru

lan hukukî konular ile hukukî, malî, cezaî sonuçlar 
doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek, 

to) Genel Müdürlüğün menfaatlerini koruyucu, 
anlaşmazlıkları önleyici hukukî tedbirleri zamanında 
almak, anlaşma ve sözleşmelerin bu esaslara uygun 
olarak yapılmasına yardımcı olmak, 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu? 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERt KOMlSYjO-

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim katılmıyoruz. 

Şöyle ki: Burada (a) bendini aynen kabul edi
yor; (b) de, «analiz ve sentez» diye ilave yapmış; 
analiz ve değerlendirme demişiz, biz de. Sentezle, 
değerlendirme arasında bariz bir fark yoktur, bunu 
açıklamak isterim, bu bir. 

İkincisi de : «Alınan sonuçların kamuoyuna veya 
istekli kurumlara, sektörlere yayınlanmasını» diyor 
sayın önerge sahipleri. 

13 üncü maddenin (c) fıkrasında var bu zaten; 
yayınlanıyor; burada gereği yok. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Katılmıyoruz. 
BAŞKAN — Önerge sahibi konuşmak isterler 

mi? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Gerekçesinde yeterli 

bilgi var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... 
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c) 8 Ocak 1943 tarih ve 4353 'sayılı Kanun hü
kümlerine göre adlî ve idarî davalarda gerekli bilgi
leri 'hazırlamak ve Hazineyi ilgilendirmeyen idarî da
valarda Genel Müdürlüğü temsil etmek, 

d) Genel Müdürlüğün amaçlarını daha iyi ger
çekleştirmek, mevzuata, plan ve programa uygun ça
lışmasını temin etmek amacıyla gerekli hukukî tek
lifleri hazırlamak ve Genel Müdüre sunmak, 

e) Diğer kuruluşlarca hazırlanan kanun, tüzük 
ve yönetmelik 'tasarılarını hukukî açıdan inceleyerek 
görüş bildirmek. 

BAŞKAN — 12 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

12 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum : 
Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı 

'MADDE 13. — Araştırma ve Bilgi işlem Dai
resi Başkanlığının görevleri şunlardır : 

a) Yurt içi ve yurt dışı meteorolojik bilgile
rin toplanmasını, değerlendirilmesini, kayıtların Itu-
ttiulirnasını, kontrolü ve işlenmesini, bu (bilgilerin yurt 
içi ve yurt dışına gönderilmesini ve bilgi bankasında 
arşiVlenmesini sağlamak, 

lb) Meteoroloji alanındaki çalışma ve gelişme
leri takip etmek; yeni metod ve teknolojinin 'bu
lunması için etüt ve araştırmalar yapmak, 

c) Gerekli yayın ve dokümanlarını bilgi işlem 
ortamına akıtarîmıalk, korumak ve her türlü meteoro
lojik bilgi isteklerini karşılamak, 

d) Elde edilen 'bilgilerin yayınlanmasını sağla
malk, 

e) Bilgi işlem hizmetlerini yürütmek, 
f) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 

yapmak. 
BAŞKAN — 13 üncü madde üzerinde söz iste

yen?.. Yok. 
Maldde'yi oylarınıza sunuyorum : Ka'bul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
14 üncü maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNOÜ BÖLÜM 
Yardımcı Birimler 

Yardımcı birimler 
MADDE 14. — Devlet Meteoroloji İşleri Ge

nel Müdürlüğünün merkez kuruluşundaki yardımcı 
birimler şunlardır : 

a) Personel Dairesi Başkanlığı, 
'b) İdarî ve Malî İşler Dairesi Başkanlığı, 
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c) Savunma Uzmanlığı. 
BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz is

teyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Ka'bul edilmiştir. 
15 inci maddeyi okutuyorum ; 
Personel Dairesi Başkanlığı 
MADDE 15. — Personel Dairesi Başkanlığının 

görevleri şunlardır : 
a) Genel Müdürlüğün insangücü planlaması ve 

personel politikasıyla İlgili çalışmaları yapmak, per
soneli sisteminin geliştirilmesiyle ilgili 'tekliflerde bu
lunmak, 

b) Genel Müdürlük personellinin atama, özlük 
ve emek!iliklöriyle ilgili .işleri yapmak, 

e) Eğitim planını 'hazırlamak, hizmet öncesi ve 
hizmet içi eğitim programlarını düzenlemek ve uy
gulamak, 

d) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak, 

BAŞKAN — 15 inci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

15 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

1'6 nci maddeyi okultuyorum : 
İdarî ve Malî işler Dairesi Başkanlığı 
MADDE 16. — İdarî ve Malî İşler Dairesi Baş

kanlığının görevleri şunlaırdur : 
a) Genel Müdürlük için gerekli araç ve malze

menin temini İle ilgili hizmetleri yürütmek, 
b) İhtiyaç duyulan bina, arsa ve arazinin kira

lanma, satın alma 'işlerini yürütmek, 
e) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, balkım, onarım 

ve taşıma hizmetlerini yapmak, 
d) Sosyal tesislerin kurulması ve yönetimi ile 

ilgili hizmetleri Idüzenl emek ve yürütmek, 
e) Genel Müdürlük bütçesini plan ve program 

esasına gjöre hazırlamak ve uygulamasını izlemek, 
f) Genel Müdürlüğün ımerfcez ve taşra birimle

rinin her türlü telli ve telsiz muhabere cihazlarının 
ve çeşitli rasat akitlerinin tesisi, montajı, balkımı, 
onarımı ve kalibrasyonu ile imalatını yapmak, 

g) Satın alınacak alet, cihaz ve yedek malze
melerin teknik şartnamelerini hazırlamak, 

h) Alet, araç ve cihazların verimli bir şekilde 
çalışmasını sağlamak, bakım ve onarımını yapmak, 
taşıma hizmetlerini yürütmek, 

i) Genel Müdürlüğü ilgilendiren toplantı, brifing 
ve 'görüşmeleri düzenlemelk, bunlara ait önemli not 
ve tutanakları tutmak ve yaymak, 
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j) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hiz
met ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, 

!k) (Basınla, 'halkla ve dış münasebetlerle ilgili 
faaliyetleri planlamak, usuil ve ilkelere göre yürütül
mesini sağlamak, 

1) Genel Müdürün direktif ve emirlerini ilgilile
re duyurmak ve işlemlerimi takip etmek, 

m) 'Süreli evrakın zamanında işleme konulma
sını sağlamak, 

n) Genel Müdürlüğün tarihçesini Ihazırlamaık, 
yıilıhik çalışma programının yürütülmesini takip et
mek, 

o) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri 
yapmak. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz iste
yen var mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Söz al
mak isteyen yoksa, bir sorum var Sayın 'Başkan. 

BAŞKAN — ©uyurun. 

HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — 16 ncı 
maddenin (h) fıkrasında, İdarî ve Malî İşler Daire 
Başkanlığımın görevleri olarak «Alet, araç ve cihaz
ların verimli 'bir şekilde çalışmasını sağlamak, ba-
kım ve onarımını yapmak» denilmektedir. 'Buradaki 
«yapımak» kelimesi yerine «yaptırmak» kelimesi ko
nulsa daha doğru 'olmaz mı? 

Kendileri !bir atölye mi kuracaklar, kendileri mi 
yapacaklar? «yapmak» kelimesi yerine «yaptırmak» 
kelimesinin konulması herhalde daha doğru 'olur. 

TARIM ORMAN VE IKÖYIŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHM'ET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü genel 
olarak kendi teknisyenlerine yaptırıyor, bu 'bakım
dan, «yapmak» denmiştir; çünkü, bunlar küçük ona
rımlar şeklindedir. 

BAŞ/KAN — Teşekkür ederim, 
ÖMER 'KUSMAN (Kars) — Sayın Başkan, 'bir 

sorum var efendim? 
BAŞKAN — Buyurun. 
'ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Sayın Başkan, hu 

maddenin tedvin tarzındaki 'bir hususu öğrenmek is
tiyorum : 

'Sayın Başkanım, dikkat buyurduysanız, fıkraıla-
rın sonlarında 'bir kısmında «yürütmek», hir kısmın
da «yapmak» fiili var. «Yürütmek» bir başka anla
mı, «yapma» ise Ibir 'başka fiili ifade etmektedir.-Hal
buki, cümlenin 'bütünlüğünde «yürütmek» ibaresinin 
kullanıldığı yerlerde de 'bazen «yapmak» anlamının 
çıkması söz konusudur, 

Şimdi öğrenmek istiyorum; sayın genel, müdürlü
ğün bunu bu şekilde tedvin etmesinde özel bir mak
satları mı varıdır? Bir... 

İkincisi de, görüşmekte olduğumuz 16 ncı mad
denin (m) bendinde, «Genel müdürlüğün tarihçesini 
hazırlamak» gibi bir @oırev bu daire başkanlığına ve
rilmek istenmektedir. Bildiğim kadarıyla ve bilgi
lerim beni yanıltmıyor ise, Devlet Meteoroloji İşleri 
Genel Müdürlüğünün tarihçesi, bugün Türkiye'de 
'bulunan genel müdürlükler içerisinde en 'belirgin se
kilide' birçok defalar çeşitli nedenlerle işlenmiş bir ge
nel müdürlüktür. Bunda özel bir maksat mı vardır, 
hangi gaye ile böyle bir görev bu daire başkanlığı
na verilmektedir1? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
Buyurun Sayın Komisyon. 

TARIM ORMAN VE K'ÖYtŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, hizmetlerin türü itibariyle, yapmak, dü
zenlemek, yürütmek gibi, hizmetin 'şeklini, hareket 
halini vermesini temin eden kelimelerdir. Sayın Kuş
han hangisine dokundular bilemiyorum; mesela, «Ta
şıma hizmetlerini yürütmek» diyor. Taşıma hizmet
lerini yapmak diye bir iş olmaz; mutlaka, yapılan 'bir 
işi yürütme, harekete getirme fiili vardır burada, Bu 
nedenlerle, bizzat yapılan işe «-yapmak», müdahalesi 
ile olacak işlere de «yürütmek» kelimeleri gelmiş ve 
cümleyi 'öylece tamamlamıştır.' 

Tarihçe konusu : «Genel müdürlüğün bir tarih
çesi var» diyor Sayın Kuşhan. Burada biz daha 
gelişmiş bir şekli vermek için, bir daha hazırlanma
sını faydalı bulduk; arz etmek isterim efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın Başkanım, 

affedersiniz, bana bir söz lütfeder misiniz, yerim
den arz ©deyim? 

BAŞKAN — Tabiî, buyurun. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başjkanım, 
şimdi bu maddenin tetkikinde görülecektir ki, ge
nel müdürlüğün, birçok cihazları, batta kullandığı 
bütün cihazları kendi kolyelerinde imal ettiği an
lamı çıkmaktadır. Halbuki, bilmekteyiz ki, bugün 
çağdaş meteoroloji hizmetleri, çok teknik, çok çe
şitli elektronik cihazları gerektirmektedir; ancak il
kel olanlarının ve bir kısım da, elektronik cihazla
rın kendi atölyelerinde tamiratı söz 'konusudur, ima
li değildir. Dolayısıyla, 'benim bu konuda biraz önce 
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arz etmiş olduğum endişem yerindedir; yarınlarda 
bu ters değerlendirilebilir, 'onu vurgulamak istedim. 

"BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bir açıklama getirecek misiniz efendim? 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

'(Konya) — Evet elfendim. 
Meteoroloji Genel 'Müdürlüğümüzde kullanılan 

'bir kısım alet, teçhizat ve edevatın küçük çapta 
imalat safihası vardır; biz bunu geliştirme imkânlarını 
çok kısa zamanda elde elitik ve katkımız da olduk
ça yüksek bir seviyededir. Çabamız, ihtiyaçlaomızın 
büyük 'bir kısmını kendi imkânlarımız içerisinde sağ
layabilmektir. Sayın Kuşhan'a bu kendi imkânları
mız içerisinde yapabildiklerimizi de duyurmak isti
yorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : 'Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 16 nci madde kabul edilmiştir. 
17 nci maddeyi okutuyorum : 
Savunma Uzmanlığı 
MADDE 17. — Savunma Uzmanlığı özeli kanun

da ve diğer kanunda gösterilen /görevleri yerine ge
tirir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

17 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Taşra Teşkilatı 

Taşra teşkilatı 

MADDE 18. — Genel Müdürlük, genel hüküm
lere göre taşra teşkilatı kurmaya yetkilidir. 

BAŞKAN — lı8 inci madde üzerinde söz isteyen?. 
'ÖMER KUŞHAN <Kars) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
(HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Benim 

de sorum var Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan, buyurun efendim. 

ÖMER KUŞHAN ı(Kars) — Sayın (Başkanım, 18 
inci maddede, «Genel Müdürlük, genel hükümlere 
göre taşra teşkilatını kurmaya yetkilidir» ibaresi var. 

Şimdi öğrenmek istiyorum : Burada kastedilen 
genel hükümlerden maksat nedir? Hangi hükümler, 
gene} hükümler olarak mütalaa edilmiştir? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan, 
Buyurun Sayın Komisyon... 
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TARIM ORMAN VE KÖY'İŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, 3046 sayılı Kanun ve bir .de 190 sayılı Ka
nun Hükmünde Kararname var. Bunlar taşra teşki
latının nasıl kurulacağını, nasıl düzenleneceğini orta
ya koymuş vaziyettedir. 

Arz ediyorum. 
BAŞKAN — Teşekkür ediyorum. . 
Sayın Nalbantoğlu, buyurun efendim. 
HİLMİ! NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, öğrenmek istediğim, şu anda bu genel müdür
lüğün taşra teşkilatı nedir, ne kadardır konusunda
dır. Bu konuda acaba bilgi verebilirler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın komisyon. 

TARIM ORMAN VE KÖYİİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAĞ (Muğla) — 
Efendim, şu anda genel müdürlüğün 16 bölge mü
dürlüğü, 205 istasyon müdürlüğü ve '256 tane de 
yayın istasyonu vardır. 

Arz ediyorum efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Efendim, maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 1'8 inci madde kabul 
edilmiştir. 

119 uncu maddeyi okutuyorum : 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Sorumluluk ve Yetkiler 

Yöneticilerin sorumluluğu 
MADDE 19. — Genel Müdürlük ve taşra teşki

latının her kademedeki yöneticileri, yapmakla yü
kümlü bulundukları hizmet veya görevleri Genel Mü
dürlük emir ve direktifleri yönünde, mevzuata, plan 
ve programlara uygun olarak düzenlemek ve yürüt
mekten üst yöneticiye karışı sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul eden

ler... Kabul etmeyenler... 19 uncu madde kabul edil
miştir. 

20 nci maddeyi okutuyorum : 
Koordinasyon ve işbirliği konusunda Genel Mü

dürlüğün görev, yetki ve sorumluluğu 
MADDE 20. — Genel Müdürlük, anahizmet ve 

görevleriyle ilgili konularda diğer kuruluşlarla- koor
dinasyonu sağlamak ve gerekli tedbirleri almakla gö
revdi ve yetkilidir, 

Geneli Müdürlük, diğer kuruluşların hizmet ala
nına giren konulardaki 'faaliyetlerinde; Başbakanlıkça 
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MADDE 22. — Genel Müdürlük kanunla yeri
ne getirmekle yükümlü olduğu hizmetleri tüzük, yö
netmelik, tebliğ, genelge ve diğer idarî metinleri dü
zenlemekle görevli ve yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Bir önerge var, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmekte olduğumuz 389 sıra sayılı Devlet Me

teoroloji İşleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görev
leri Hakkındaki Kanunun '22 nci maddesinin aşağı
daki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz. 

Ömer Kuşhan H. Barış Can 
Kars Sinop 

Yılmaz önen Enver özcan 
İzmir Tokat 

M. Steyfi Oktay Ruşan Işın 
Ankara Sivais 

Madde 22. — Genel 'Müdürlük kanunla yerine ge
tirmekle yükümlü olduğu hizmetleri yürütmek için 
gerek görüleri, tüzük, yönetmelik, tebliğ, genelge ve 
diğer idarî metinleri düzenlemek ve görevleri bunla
ra göre yürütmekle görevli ve yetkilidir. 

Gerekçe : Madde metninin ve önerilen değişiklik 
metninin okunmasından da anlaşılacağı üzere, bu de
ğişiklik, ifade açıklığını sağlamak, herkesçe anlaşılan 
bir ifade ile yasa maddesini redakte etmek gayesine 
yöneliktir. 

Bununla ilgili daha geniş açıklayıcı bilgi gerek gö
rüldüğü takdirde şifahen arz edilecektir. 

BAŞKAN — Komisyon önergeye katılıyor mu 
efendim? 
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TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Katılıyoruz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Hükümet?.. 
DEVLET IBAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

ı(Konya) — önergeye katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Önergeye komisyon ve hükümet ka

tılmaktadır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi önerge ile değiştirilen şekliyle oy

larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 22 nci madde, önerge ile değiştirilen şekliyle 
kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yetki devri 
MADDE 23. — Genel Müdür ve her kademedeki 

kuruluş yöneticileri sınırlarını açıkça belirlemek şar
tıyla yetkilerinden bir kısmını astlarına devredebilir. 
Yetki devri yetki devreden amirin sorumluluğunu 
kaldırmaz. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
23 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
24 üncü maddeyi okutuyorum : 
'İşbirliği ve koordinasyon 
MADDE 24. — Genel Müdürlük kendi hizmet 

alanlarına girmekle birlikte, diğer kuruluşları da ilgi
lendiren konularda ilgili kuruluşlarla danışma, işbir
liği ve koordinasyonu sağlar. 

Ticarî gemiler seyir halinde iken, milletlerarası 
kurallara uygun olarak meteorolojik rasatlar yaparlar 
ve bunları Posta, Telgraf, Telefon İşletmesinin sahil 
telsiz dinleme istasyonlarına iletirler. Bu işlerin nasıl 
yürütüleceği hususu; Ulaştırma Bakanlığı Koordina
törlüğünde ilgili kurumların, birlikte hazırlayacakları 
bir yönetmelikle düzenlenir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
taşra teşkilatından ve gemilerden Posta, Telgraf, Te
lefon İşletmesi aracılığıyla alacağı rasat mesajlarının 
alınması ve gönderilmesi ile resim, söz ve kot şek
lindeki yayınlar için telli - telsiz devrelerin tahsisinde 
tanıyacağı öncelik 'Posta, Telgraf ve Telefon İşletmesi 
Genel Müdürlüğü 'ile birlikte hazırlayacak bir yönet
melikle düzenlenir. 

Sivil hava meydanları ve deniz limanlarındaki me
teorolojik hizmetin milletlerarası standartlara uygun 
olarak yürütülmesi için meydanlardaki ve limanlar
daki yerleşim, muhabere, ulaştırma gibi sosyal tesis 

'belirlenen esaslar çerçevesinde ilgili kuruluşlara da- I 
nışma ve gerekli işbirliği ve koordinasyonu sağla
maktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... 20 nci madde kabul edilmiştir. 
21 inci maddeyi okutuyorum : 
Mahallî idarelerle koordinasyon sorumluluğu 
MADDE 21. — Genel Müdürlük hizmet alanına 

giren konularda mahallî idarelerle koordinasyon sağ
lamaktan sorumludur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 21 inci madde kabul edilmiştir. 
22 nci maddeyi okutuyorum : 
Genel Müdürlüğün düzenleme görev ve yetkisi 
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ve İmkânlardan Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü personeli de faydalanır. IBu hususlara ait 
esaslar ilgili kuruluşların görüşü alınmak suretiyle Baş
bakanlıkça hazırlanacak yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 24 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sorum var Sayın 
Başkanım. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkanım, 

üçüncü paragrafın dördüncü satırının son kısmında, 
«söz ve kot şeklindeki» ibarenin «ssöz ve şifre şeklin
deki» olması gerekmez mi; onu öğrenmek istiyorum; 
çünkü, genellikle, meteorolojik rasatların toplanma
sında kullanılan kelimeler şifre mahiyetindedir, kot 
değildir diye düşünüyorum. 

Teşiekkür ederim. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Efendim, umumiyetle kullanılan tabir kot
tur; bugüne kadar her yerde kot geçmiştir; onun için 
kullandık. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
24 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 24 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 

IBEŞ1NC1 KISIM 
Çeşitli Hükümler 

Silahlı Kuvvetlerle münasebetlerin düzenlenmesi 
MADDE 25. — Silahlı Kuvvetlere destek sağla

mada uyulacak esaslar, Silahlı Kuvvetlerin ve Dev
let Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün karşılık
lı ihtiyaçları esas alınarak hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul edilmiştir. 
26 ncı maddeyi okutuyorum : 
Haberleşme araçlarından yararlanma 
MADDE 26. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğünün merkez ve taşra birimleri, olağanüstü 
meteorolojik < olaylarla ilgili haberlerin alınıp verilme
sinde, Jandarma, Emniyet, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığı ile Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel 
Müdürlükleri gibi kuruluşların haberleşme araçların
dan yararlanabilir. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
hizmet gördüğü ve İşbirliği halinde olduğu kuruiuş-
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larla personel, araç, gereç, malzeme ve sosyal konu
lardaki münasebetleri, bu kuruluşlarla işbirliği sure
tiyle hazırlanacak yönetmeliklerle düzenlenir. 

(BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
SALtM EREL ı(Konya) — Sorum var. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erel. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, 26 ncı 

maddede, «Devlet (Meteoroloji İşleri Genel Müdürlü
ğünün merkez ve taşra birimleri, olağanüstü meteoro
lojik olaylarla ilgili , haberlerin alınıp verilmesinde, 
Jandarma, Emniyet, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı ile Devlet Su 'İşleri ve Karayolları Genel Mü
dürlükleri gibi kuruluşların haberleşme araçlarından 
yararlanabilir» denilmektedir. Acaba, bu kuruluş ve 
kurumlardan başka, araçlarından yararlanılabilecek, 
arazide çalışma yapan -Türkiye Petrolleri gibi- başka 
daireler yok mu? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU IBAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, buradaki «giıbi» kelimesi, bu kapsamı ifa
de etmektedir; bu nedenle yalnızca bu kurumlar sa
yılmıştır. ıBu kurumlar, kırsal kesimdeki çalışmalara 
hâkim olan kurumlardır. Bunların dışındaki kurum
lardan da «gibi» kelimesine dayanılarak faydalanmak 
mümkündür. 

SALİM EREL (Konya) — «Gibi» şeklinde değil 
de, bu dairelerin isimleri zikredilerek, biç olmazsa 
bunların da muhatap ve sorumlu duruma getirilme
sinde yarar yok mudur? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Öyle olduğu takdirde saymakla bitmez; tabiatıyla ge
ne de unutulan olur. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
26 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 26 ncı madde kabul 
edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum : 
Diğer kuruluşların istasyon açabilmelerinin izne 

bağlanması 
MADDE 27. — Özel ve kamu kuruluşları gerek

li görülen hallerde Devlet Meteoroloji İşleri Genel 
Müdürlüğünden yazılı izin almak ve rasat kayıtlarını 
her ayın sonunda Genel Müdürlüğe göndermek sure
tiyle protokola bağlı olarak istasyon açabilirler. Bu 
rasatlar Genel Müdürlüğün kontrolünden geçmeden 
izinsiz olarak hiçbir şekilde yayınlanamaz. Eğitim 
kurumları da öğretim ve eğitimle ilgili meteorolojik 
rasatları yapabilirler; ancak bu rasatlar Devlet Me-
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teoroioji İşleri Genel Müdürlüğünün izni olmadan 
hiçbir suretle yayınlanamaz. 

BAŞKAN — 27 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

27 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 27 nci madde kabul 
edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum : 
Meteoroloji yayınları 
MADDE 28. — Türkiye radyo ve televizyon ya

yınlarında yurt içi ve yurt dışı meteoroloji yayınları
na muayyen saatler ayrılır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
ÖMER KUŞHAN ((Kars) — Sorum var Sayın 

Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, tasa
rının genelinde grubum adına yaptığım konuşmada da 
belirttiğim gibi, Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğü, meteoroloji hizmetleriyle ilgili olarak top
luma sunduğu mesajları daha ziyade radyo ve tele
vizyondaki hava raporları programında veriyorlar. 

Ben şimdi öğrenmek istiyorum; günün muayyen 
veya gayri muayyen saatlerinde, radyoda ve televiz
yonda çok daha geniş çapta, yani Türk insanının isti
fade edebileceği mahiyette, meteorolojik sonuçları 
.veya atmosfer olaylarını anlatıcı programlar düzenle
meyi düşünüyorlar mı? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 

DEVLET (BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(flKonya) — Efendim, her gün, mutat olduğu şekilde, 
televizyonda 4 dakikalık bir yayın süremiz vardır, 
bize tanınan süre bu kadardır ve hava durumunu te
ferruatlı bir şekilde verdiğimizi zannediyorum; fakat 
bunun dışında radyo ile her saat başı bilgi verilmek
tedir. 

Ayrıca, yurt dışındaki işçilerimize duyurabilmek 
için yapılan yayınlarda da hava durumu verilir. Böl
ge müdürlüklerimizde de yine her saat başı radyo ile 
yayınlar yapılmaktadır. 

iBAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Erel, buyurun. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, Meteo

roloji İşleri Genel Müdürlüğü hizmetlerinin bilhassa 
radyo ve televizyon aracılığıyla vatandaşlara intikalin
den büyük yararlar sağlanmaktadır, bu bakımdan 
memnuniyetimi ve teşekkürlerimi arz etmek isterim; 
ancaık, Meteoroloji Radyosu, bilindiği gibi, Türkiye' 
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nin her tarafından dinlenememektedir. Acaba bu rad
yo istasyonumuzun daha geniş kapsamlı, yani harcı
âlem nitelikte bir yayına hazırlanması düşünülüyor 
mu? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Buyurun Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Efendim, 16 bölge müdürlüğümüzde 
her zaman, Türkiye'nin en ücra köşesine kadar bu 
yayınlar gitmekte ve duyurulmaktadır. Yani bölge 
müdürlüklerimiz tarafından yapılan bu yayınlar en 
ücra köşelere kadar duyurulabilecek niteliktedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurunuz Sayın Nalbantoğlu. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, televizyonda meteoroloji haberlerini veren ba
yan ve baylara ayrıca ek bir ücret ödenmekte midir? 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 
(Konya) — Efendim, o personel TRT'nin kendi per
sonelidir, bizim personelimiz değildir. 

İBAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
28 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 28 inoi madde kabul 
edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz bitmek üze
redir; ayrıca, tasarının bitimine de çok az kalmıştır; 
bitirelim diye düşündük. 

Kanun tasarısının bitimine kadar çalışma süresinin 
uzatılmasını oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

29 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kamu kurumlarının mükellefiyeti 

MADDE 29. — Tarım ve ormanla ilgili fakülte, 
yüksekokul ve meslek liselerinde fenoliojik gözlem ve 
kayıtları yapılacağı gibi bu işlerle ilgili diğer kuru
luşların ve memurların; fenelojik, gözlem ve kayıtla
rı tutmaları ve Devlet Meteoroloji İşleri Genel Mü
dürlüğüne göndermeleri mecburidir. 

İBAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
iMaddeyi oylarınıza sunuyorum ; Kabul edenler... 

Kabul etmeyenler... 29 uncu madde kabul edilmiştir. 
30 uncu maddeyi okutuyorum : 
Kamu kurum ve 'kuruluşları personelini görevlen

dirme ve vardiya halinde sürekli çalışma 
MADDE 30. — Devlet Meteoroloji İşleri Genel 

Müdürlüğü tarafından kamu kurum ve kuruluşları 
bünyesinde ilgili Bakanlık ve kuruluşlarıyla anlaşmak 
suretiyle ve rasat hizmetlerini yapmak üzere meteo-
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roloji istasyonları açabilir ve bu kurum ve kuruluş
ların personeline ödenecek ek ücret, Devlet Meteo
roloji İşleri Genel Müdürlüğünün teklifi, Maliye ve 
Gümrük Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının 
olumlu görüşü alınarak Bakanlar Kurulunca karar
laştırılır. 

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün 
merkez ve taşra birimlerindeki istidlal, rasat, elek
tronik bilgi işlem, telekomünikasyon, teknisyenlik ve 
güvenlik hizmetleri vardiyalar halinde sürekli olarak 
yürütülür. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

30 uncu maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu madde kabul 
edilmiştir. % 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
Atama 

MADDE 31. — 23.4.1981 gün ve 2451 sayılı Ka
nun hükümleri dışında kalan memurlardan Teftiş 
Kurulu Başkanı ile IDaire Başkanları, Genel Müdürün 
teklifi üzerine ilgili Bakan tarafından, diğer personel, 
Genel Müdür tarafından atanır. Ancak Genel Müdür 
bu yetkisini gerekli gördüğü alt kademelere devrede
bilir. 

Genel Müdür en az dört yıllık yüksek tahsil gör
müş ve meteoroloji bilgisi ve tecrübesine sahip olan
lar arasından atanır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. 

H1UM1 NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Bir so
rum var efendim. 

BAŞKAN — 'Buyurun. 
HİLMİ NAUBANTOĞLU (Erzurum) — Efen

dim, burada «Ancak Genel Müdür bu yetkisini ge
rekli gördüğü alt kademelere devredebilir» deniyor. 
Halbuki «bir alt kademeye» denilirse, daha iyi olur. 
Bunun için sayın bakan ne der? Bir alt kademeye 
olur; ama ta şube müdürleri kademesine kadar gö-
türülmemelidir bu. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğlu. 
Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Genel müdür yardımcısı ve daire başka
nına devredebilir, tabandaki bir memura devredilmez; 
«bir alt kademeye» ibaresi uygundur; kabul ediyo
ruz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Çok sa-

ğolun. 

BAŞKAN — Efendim, o zaman bir redaksiyon 
yapılması lazım. Birinci fıkranın son satırı» gerekli 
gördüğü alt kademeye»' 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Efen
dim, «Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gördü
ğü bir alt kademeye» şeklinde oluyor. 

TARIM ORMAN VE KÖYlŞLERt KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
3046 sayılı Kanuna aykırı oluyor, düzeltilmemesi la
zım. 

BAŞKAN — Efendim, cümleyi bir daha okuyo
rum : «Ancak Genel Müdür bu yetkisini gerekli gör
düğü bir alt kademeye devredebilir.» 

Tamam mı efendim? 
'HİLMİ NALBANTOĞLU ı(Erzurum) — Tamam 

efendim. 
BAŞKAN — Komisyon ve hükümet katılıyorlar. 
Maddeyi bu şekliyle oylarınıza arz ediyorum : 

Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiş
tir. 

32 nci maddeyi okutuyorum : 
Kadrolar 

MADDE 32. — Kadroların tespit, ihdas, kullanı
mı ve iptali ile kadrolara ait diğer hususlar Genel 
Kadro ve Usulü hakkındaki mevzuat hükümlerine gö
re düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak İsteyen. 
var mı? Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 

M. NURİ ÜZEL (Esikişehir) — Sayın Başkan, 
usul hakkında, bir hususun tespit edilmesini rica edi
yorum. 

(BAŞKAN — 'Buyurun efendim. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Şimdi, metin üze
rinde arkadaşımızın sözlü ikazı üzerine bir değişiklik 
yapıldı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Redak
s iyon yapıldı. 

M. NURİ ÜZEL- (Eskişehir) — «Redaksiyon ya
pıldı» diyorsunuz, ancak bu redaksiyon değil, metin 
içinde bir değişikliktir, bin'sanaleyh; soru şeklinde ge
tirilen bir öneriyle tasarı metninde bir değişiklik ya
pılıyor. Bu değişiklik, yazılı önergesiz yapılıyor ve ta
sarının maddesi bu şekilde geçmiştir. Bunun bu şekilde 
tespitini rica ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Efendim, içtüzüğün 86 ncı maddesine göre, bu şe

kildeki düzeltmeler yapılabilir. 
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M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Efendim, biz tes
piti yapalım da, ileride lazım olacak. 

IBAŞKAN — 33 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yürürlükten kalkan hükümler : 

MADDE 33. — 3127 sayılı Türkiye Cumhuriyeti 
Devlet Meteoroloji Umum Müdürlüğü Teşkilat ve 
Vazifelerine Dair Kanun ile ek ve değişiklikleri yürür
lükten kaldırılmıştır. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz almak isteyen 
var mı? 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Sayın Başkan, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Komisyonun söz talebi var; buyurun 
efendini. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYO
NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Madde başlığı, «Yürürlükten kalkan hükümler» şek
linde düzenlenmiştir; umumî teamül «kaldırılan» şek
lindedir. Bu bakımdan, madde başlığının «Yürürlük
ten kaldırılan hükümler» olarak düzeltilmesini arz ve 
teklif »ediyoruz. 

BAŞKAN — Madde başlığı, İçtüzüğün 86 ncı 
maddesine göre, «Yürürlükten kaldırılan hükümler» 
şeklinde değiştirilmiştir. 

Maddeyi bu değişik şekliyle oylarınıza sunuyo
rum : Kabul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Geçici 1 inci maddeyi okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 1. — Genel Müdürlük teşkilatı 

bu Kanun esaslarına göre yeniden düzenleninceye ve 
bu düzenleme uyarınca Genel Kadro ve Usulü Hak
kında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine gö
re yeni kadrolar tespit ve ihdas edilinceye kadar bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanmakta olan 
mevcut kadroların kullanımına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 1 inci madde kabul edilmiştir. 
Geçici 2 nci maddeyi okutuyorum : 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunla yapılan ye
ni düzenleme sebebi ile kadro ve görev unvanları de-

• ğişmeyenler yeni kadrolarına atanmış sayılırlar. 
Kadro ve görev unvanları değişenler veya kaldı

rılanlar, yeni bir kadroya atanıncaya kadar durum
larına uygun işlerde görevlendirilirler ve eski kadro
larına ait aylık, ek gösterge ve her türlü hakları, ye
ni görevlerinde kaldıkları sürece şahıslarına bağlı ola
rak saklı tutulur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen var mı? 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, çok 
değerli milletvekilleri; 1984, 1985 ve idrake başladı-
mız 1986 yılında da devam edeceğimiz çok kötü bir 
teamülü, çok kötü bir gelişmeyi, bu kanun vesilesiy
le de tekrar gündeme getirmek ve dolayısıyla da za
bıtlara geçirmek ihtiyacını duyduğum için söz almış 
bulunuyorum. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Gereği de yoktu. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Gereği olup ol
madığını tarih tespit edecektir; o yetki size ait de
ğildir değerli arkadaşım. 

Değerli milletvekilleri, toplumda kesinlikle vazge
çilmemesi gereken ve - özellikle - üzerinde hassasiyet
le durulması gereken bazı kavramlar vardır. He
le, devlet yönetiminde bu kavramlara itibar etmek 
çok önemlidir. Bunlardan bir tanesi de müktesep 
hak kavramıdır. 

Şimdi, Anavatan iktidarının yönetiminde yeni bir 
teamül, yeni bir şekil geliştiriliyor. Elbetteki teşkilat
lardaki reorganizasyonda, bazı kimselerin, kadroları 
nedeniyle açığa çıkmaları söz konusu olabilir; ama 
bu kimseler, devlet memuriyetinde kaldıkları süre
ce, onların müktesep haklarına kesinlikle dokunul-
maması gerekir; fakat, bugüne kadar çıkarmış oldu
ğumuz teşkilat kanunlarında, bunda da gördüğümüz, 
yani geçici 2 nci maddenin son paragrafını tetkik et
tiğimizde göreceğimiz gibi, reorganizasyon nedeniy
le herhangi bir kimsenin bulunduğu kadro kaldırılı
yor ise, belirli bir süre, kendisi, tayin edilmiş oldu
ğu kadroda, evvelki özlük haklarını muhafaza ede
biliyor, fakat orada bir hilei seriye yapılıyor; bu kad
rodan bir başka yere tayin edildiği takdirde, önce
den kazanmış olduğu müktesep haklarının hepsi or
tadan kalkıyor ve bu, Türkiye'de, devlet yönetimini 
politize etmek için, belirli insanları belirli yerlerde 
korumak için, belirli kimseleri de politik görüşleri 
nedeniyle cezalandırmak için, kılıfı çok güzel hazır
lanmış bir sistemdir. 

Sayın milletvekilleri, buna mutlaka bir hal çare
si bulunması ve mani olunması gerekir; çünkü, bu
gün biz teşriî görevdeyiz ve bugün Türkiye Büyük 
Millet Meclisindeki görevli arkadaşlarımızın şöyle 
bir yaş ortalamasına bakacak olursak, Tanrı çok 
uzun ömür versin, elbetteki, herkesin, sonuna kadar 
bu teşriî görevde kalmasını, bü mukaddes görevde 
bulunmasını isteriz; ama tarih göstermiştir ve teker-
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rür edecektir, yarın milletvekilliğine seçilemeyen ar
kadaşlarımızdan, devlet kadrolarına intisap edenler 
de, bugün gözümüzden kaçırılan bu madde veya bu 
geliştirilmiş sistem içerisinde, mutlaka ve mutlaka 
bir noktada gadre uğrayacaklardır ve bu hükmün 
kendilerine uygulanma imkânı olacaktır. Müktesep 
hap kavramını ihlal etmemek, ona son derece saygı 
duymak lazımdır. 

Yukarıda izah ettiğim nedenlerden dolayı, sayın 
komisyondan istirham ediyorum, bunda ve bundan 
sohra gelecek olan yasalarda - bu gizli - müktesep 
hakkı ortadan kaldıran hükümlere, ifadelere fırsat 
verilmesin. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Arz edebilir miyim efendim? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ KOMİSYO

NU BAŞKANI AHMET ALTINTAŞ (Muğla) — 
Efendim, personel hakları bakımından, personelin 
bir, müktesep hakkı, devlet hizmetinde çalıştığı süre
ce aldığı derece ve kadroları vardır; bir de, göreve 
geldiği makamlarda kaldığı sürece alacağı hakları 
vardır; bunlar, ek göstergelerdir, yan ödemelerdir, 
özel görev tazminatlarıdır'. Bu insan, o masada, o gö
revde, o sorumlulukta, o yetkide kaldığı sürece bun
ları almaya hak kazanır. Görev masası değişirse, bu 
haklardan bazısını kaybedebilir. Mesela bir valinin 
görevde kaldığı müddetçe aldığı özel hizmet tazmi
natı vardır; bu görevden ayrılına elbette bunu ala
mayacaktır. 

Şimdi, reorganizasyon sırasında Devlet Meteoro
loji İşleri Genel Müdürlüğünde de yeni ihdas edilen 
kadrolarda, görevlerde kalması lüzumlu olanlar, de
recesini, kadrosunu, özlük hakkını; hepsini alıp, de
vam edecektir. Eğer kadroları açığa çıkmış ise, yeni 
bir göreve atanıncaya kadar, bunların bu özlük hak
larına yine dokunulmamaktadır, yine müktesep hak
lan aynen devam etmektedir. 

Biraz evvel, Meteoroloji işleri Genel Müdürü ile 
görüştük, o da «Bu haklar devam ediyor, hiç kim
seye bu yönde verilen bir zarar hali yoktur» dedi. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Başka söz isteyen?.. Yok. 
Geçici 2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Ka

bul edenler... Etmeyenler... Geçici madde 2 kabul 
edilmiştir. 

Geçici madde 3'ii okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanunun uygulanma

sını göstermek üzere hazırlanacak tüzük ve yönet
melikler yürürlüğe girinceye kadar mevcut tüzük ve 
yönetmeliklerin bu Kanuna aykırı olmayan hüküm
lerinin uygulanmasına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici 3 üncü madde kabul edilmiştir. 
Geçici madde 4'ü okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 4. — Genel Müdürlük taşra 

teşkilatı bu Kanunun 18 inci maddesinde belirlenen 
esaslara göre yeniden düzenleninceye kadar görev ve 
hizmetler mevcut taşra teşkilatı tarafından yürütül
meye devam olunur. 

Genel Müdürlük, kadrolarını en geç 6 ay içinde 
bu Kanuna uygun hale getirir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici madde 4 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 5'i okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 5. — Yurt dışından ithal edil

mesi mecburî araç ve gereçlerin her türlü vergi, re
sim ve harçtan muaf tutulması, hususu ilgili kanun
larla yeniden düzenleninceye kadar Genel Müdürlü
ğe muafiyet tanıyan mevzuat hükümlerinin uygulan
masına devam olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici madde 5 kabul edilmiştir. 
Geçici madde 6'yı okutuyorum : 
GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanuna göre yeni

den düzenleme yapılıncaya kadar Genel Müdürlük 
merkez teşkilatında değişen ya da yeniden kurulan 
birimlere verilen görevler daha önce bu görevleri 
yapmakta olan birimler tarafından yapılmaya devam 
olunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Geçici madde 6 kabul edilmiştir. 

Madde 34'ü okutuyorum : 
Yürürlük 
MADDE 34. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Madde 35'i okutuyorum : 
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Yürütme 
MADDE 35. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
35 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir. 
Tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler.... 
M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Ekli cetveller var 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — 4 üncü maddeyle beraber oylandı 

efendim. 
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Etmeyenler... Tümü kabul edilmiş ve ka
nunlaşmıştır. 

Hayırlı ve uğurlu olsun. (Alkışlar). 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, top

lantıyı kapatmadan evvel, bugün de yine gördüğü
müz uygulamayla ilgili bir konuyu, zabıtlara geçme
si bakımından, müsaade ederseniz, arz etmek iste
rim. 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Oturum kapan
mıştır Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Olurum kapanma
dı, sayın milletvekili. 

Biraz önce değerli arkadaşımızın da vurguladığı 
gibi, bizim de itiraz etmemize rağmen, ekli cetvelleri 
okutmadınız ve dolayısıyla tutanaklara geçmedi Sa
yın Başkan. 
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BAŞKAN — Geçti efendim. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Hayır efendim, okun

madı ve geçmedi; tutanakları tetkjk ettiğinizde göre
ceksiniz; zati âlinize o zaman da söylemiştik. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, geçti efendim, müm
kün değil. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Okunmadı ki, tu-, 
tanaklara geçsin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, uygulama hep böy
le devam etmiş ve hepsi de tutanaklara geçmiştir. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayın Başkan, affı
nıza sığınarak rica ediyorum, lütfen itirazımızı dik
kate alınız. 

BAŞKAN — Tutanakları tetkik buyurursanız gö
receksiniz Sayın Kuşhan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Okunmadan nasıl 
ölüyor; yeni teamül gelişti. 

BAŞKAN — Hayır efendim, eski teamülün de
vamı Sayın Kuşhan. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz dolmuştur. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek için 
9 Ocak 1986 Perşembe günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.13 

m« • • 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

57 NCt BİRLEŞİM 

8 . 1 . 1986 Çarşamba 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GBNEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — içtüzüğün 38 inci maddesine göre doğrudan 

doğruya gündeme alınma önergesi 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
1. — içel Milletvekili Ali İhsan Elgin ve 13 ar

kadaşının, Devlet kontrolündeki bankalar aracılığıyla 
iktidar partisine mensup ya da ona yakın olanlara 
ayrıcalıklı davranılarak kredi sağlandığı iddialarını 
saptamak amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 
102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/9) (Başkanlığa 
geliş tarihi: 27.12.1985) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
DESİYAB'ın ortak olduğu işçi şirketlerinin durumu
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/504) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na • incirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

3. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (1) 

4. — İçel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

5. — içel Milletvekili Durmuş Fileri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/508) (1) 

6. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

7. — içel Milletvekilli Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A.B.D.'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

8. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/513) (1) 

9. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) (1) 

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

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son A.B.D. seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) (1) 

12. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

13. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

14. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütüm ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öneri 
gesi (6/437) 

15. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır Şehir Merkezi Me Dicle Üniversitesi arasın
daki yolun kısaltılmasına ilişkim Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/453) 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü soruya çevrilmiştir. 



16. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

17. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, be
si hayvanlarının sayısına ve besicilere kullandırılan 
krediye ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın 
dan sözlü soru önergesi (6/475) 

18. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, sal
gın hayvan hastalıklarına karşı alman önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

19. — Hatay Milletvekili Mustafa 'Murat Sökmen-
oğlu'nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin 
taban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı İddiasına ilişkin Maliye ve Gümrük Baka
nından sözlü soru önergesi (6/477) 

20. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

21. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Si
vas tündeki Deliktaş Tüneli inşaatının iptal edilme 
nedenine ilişkin Bayındırlık ve tskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/479) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 

23. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

24. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493) 

25. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun> enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/495) 

26. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.B.D. ile ülkemiz arasındaki 
bazı sorunlara ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/496) 

27. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer K arak akındaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Balkanından sözlü soru önergesi (6/501) 
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28. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Erzurum İlindeki camilerin temizlik sorununa 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/543) 
(1) 

29. — istanbul Milletvekili İmren Aykut'un, İstan
bul - Gaziosmanpaşa İlçesi Merkez Mahallesinde Be
lediyece istimlak edilen sahaya ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/520) 

30. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi
nin nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/522) 

31. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başbakanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişik in Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
(D 

32. — Edirne Milletvekili Seyit Hüsamettin Ko
nukseverin, Manyas Gölünden kanal açarak yapılan 
sulamaya ve sonuçlarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/523) 

33. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Sulbe Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü sora önergesi (6/524) 

34. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve 
görevli personele ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/545) (1) 

35. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve üre* 
tim açığına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

36. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Banaz 
Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/528) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadını 
memurlara ve bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/529) 

38. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, üre
ticilerin kredi sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/530) 



39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Balkanımdan sözlü soru 
önergesi (6/531) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

41. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil'in, Ma
nisa iline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

42. — Aydın Milletvekili. Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/534) 

43. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel 
motor ithaline ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

44. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, Best Sigara Faibri'kasında işlenecek tütünlerin 
üretimine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından söz
lü ısoru önergesi (6/537) 

45. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve iskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/538) 

46. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

1 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÎGBR İŞLER 

1. — Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlü
ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakında Kanun Hük
münde Kararname ve Tarım Orman ve Köyişleri Ko
misyonu Raporu (1/522) (S. Sayısı : 389) (Dağıtma 
tarihi : 25.12.1985) 

2. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ile Nevşehir Milletvekili Turan öztürk ve 31 arkada
şının aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Ko
misyonu Raporu (2/102, 2/230) (S. Sayısı : 82, 82'ye 
1 inci ve 2 nci ek) (Dağıtma tarihleri : 25.6.1984; 
9.10.1984; 7.6.1985) 

3. —• Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
Sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

4. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.11.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
içişleri Komisyonları Raporları (2/236) (S. Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 5.12.1985) 




