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|I. — GEÇEN 

TBMM Genel Kurulu Saat 15.00*te açıldı. 
«.6.1949 Tarihli ve 54134 sayılı T. C. Emekli 

Sandığı Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi, Aynı Kanuna 9 Bk Madde ile 16 Geçici Mad
de Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 Sayılı Ka
nun île 8.7.1971 Tarihli ve 14İ25 Sayılı Kanunların 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında 3247 
Sayılı Kanunun Anayasanın 89 uncu maddesi ge
reğince bir defa daha görüşülmek üzere iade edil
diğine dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel Ku
rulun bilgisine sunuldu.. 

Maliye Eski Bakanı Adnan Başer Kafaoğlu hak
kındaki Meclis, S'oruşturma'sı önergesinin, Günde
min «özel Gündemde Yer Alacak İşler» kısmında 
yer alması ve Anayasanın 100 üncü maddesine gö
re, Meclis soruşturmacı açılıp açılmaması konusun
daki görüşmelerin, Genel Kurulun 10.1.1986 Per-
şemlbe günkü birleşiminde yapılmağına dair Danış
ma Kurulu önerisi kabul edildi. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul GÖkgün'ün, DE1Sİ-
YAlB'ın ortak olduğu işçi şirke'tlerin'in durumuna iliş
kin (6/504) sözlü sorusuna Sanayi ve Ticaret Bakanı 
Hüseyin Cahit Aral, 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 
nun, mahsulünü piyasa fiyatına satan çiftçilerin ta
ban fiyatı üzerinden fatura düzenlemeye mecbur bı
rakıldığı iddiasına ilişkin (6/477) sözlü sorusuna 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
yurt dışında teşkilatı bulunan bakanlıklara ve gö
revli personele ilişkin (6/545) sözlü sorusuna Dev
let Bakanı Kâzım Oksay; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/505), 
(6/506), (6/424), (6/496), (6/501), 

Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın (6/515), 
Hatay Milletvekili Ab'durrahman Demirtaş'ın, 

(6/473), '(6/493), (6/537), 
İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç'ün 

(6/522), 
'Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/526), 
(Şanlıurfa 'Milletvekili Vecihi AtakU'nın (6/531), 

(6/532), 
Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in (6/533), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in (6/536) 
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TUTANAK ÖZETİ 

'Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından; 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/507), 
(6/508), (6/5111), (6/513), (6/518), (6/5İ9), 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in (6/480), 

Üiyarbakır Milletvekili Kadir Narinin (6/524), 
Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in (6/53'8), 

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

Aydın Milletvekili Ertuğrul GÖkgün'ün (6/509), 
(6/476), (6/478), (6/534), 

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

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

'Sözlü soru önergeleri soru sahiplerinin aynı bir-
leşıiımfde görüşülmüş bir başka sorulan bulunduğun
dan; 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/4İ37), 

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

Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzenin 
(6/544), 

'Uşak MiMetivekili Yusuf Demir'in (6/540), 
Sözlü soru önergeleri de, ilgili bakanlar Genel 

Kurulda hazır 'bulunamadıklarından; 
Ertelendiler. 

Antalya Milletvekili Ali Diz'daroğlu'nun, Türk 
Ceza Kanununun 175, T76, 177 ve 1'78 inci Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ile Nev
şehir Milletvekili Turan öz'türk ve 31 arkadaşının 
aynı mahiyetteki Kanun Teklifi ve Adalet Komis
yonu Raporu (2/102,2/230) (S. Sayısı : 82,82'ye 1 
inci ve 2 nci ek) üzerindeki görüşmeler tamamlana-
ırak tümü kabul edildi ve kanunlaştığı açıklandı. 

14 Ocak 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.04'te son verildi. 

Başkan 
'Başikanvekil'i 

Arif §. Bilgin 

Kâıtüp Üye KâJtip Üye 
Arif Ağaoğlu Cemal Özbilen 

Adıyaman Kırklareli 
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II. — GELEN ] 

10.1.1986 

Cumhurbaşkanınca Geri Gönderilen Kanun | 
1. — «.'6.1949 TarM ve 5434 sayılı T.C. Emek

li Sanıdığı Kanununun Bazı (Maddelerinin Değiştiril
mesi, Aynı Kanuna 9 Ek Madde ile 16 Geçici Mad
de Eklenmesi ve 2.3.1970 Tarihli ve 1239 sayılı Ka
mun ile 8.7.1971 Tarihli ve 1425 sayılı Kanunların 
Bazı Maddelerinin Değıştiriînıesi Hakkında 25.12.1985 
Tarilh ve 3247 sayılı 'Kanun ve Anayasanın 89 uncu I 
Maddesi gereğince Cumhurbaşkanınca bir daha gö
rüşülmek üzere geri gönderime tezkeresi (1/734, I 
3/941) (Pian ve Bütçe (Komisyonuna) (Başkanlığa ge
liş'tarihi : 9,1.1986) 

Tasan 
il. — Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Katar 

Devlleti Hükümeti Arasında 11 Mart 1985 Tarihinde 
imzalanan Külitürel İşbirliği Anlaşmasının Onaylan
masının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı I 
(1/735) (Millî Eğitim ve Dışişleri Komisyonlarına) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.1.1986) 

Sözlü Soru Önergesi I 
1. — Adana Milletvekili Coşkun ©ayram'ın, la

iklik ve Atatürk aleyhtarlarının faaliyetlerine iliş/kin I 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/546) (Baş- I 
kanlığa geliş tarihi : 8.1.1986) 

13 . 1 . 1986 Pazartesi 

Tasarı I 
1. — 3.5.1928 Tarihli ve 1234 sayılı Hayvanların 

Sağlık Zalbıtası Hakkında Kanunda Değişiklik Yapıl
masına Dair Kanun Tasarısı (1/736) (Tarım, Orman [ 
ve 'Köyişleri Komisyonuna) ı(Başkanlıga geliş tarihi : 
13.1.1986) 

Rapor 
1. — 1136 sayılı Avukatlık Kanununda Değişik

lik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, Trabzon Mil
letvekili Osman Bahadır'ın 19.3.1969 Tarih ve 1136 
sayılı Avukatlık Kanununun Bazı Maddelerinin De- J 

Cuma 

ğiştirilmesine ve 12 nci Maddesinin Birinci Fıkrası
na (ih) Bendi Eklenmesine Dair Kanun Teklifi, Nev
şehir Milletvekili Ali Balbaoğlu ve 2 Arkadaşının 1136 
sayılı Avukatlık 'Kanununun Geçici 17 nci Maddesi
ne Bir Fıkra Eklenmesi Hakkındaki Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (1/728, 2/206, 2/277) 
(S. Sayısı : 393) (Dağıtma tarihi : 13.1.1986) (GÜN
DEME) 

14 . 1 . 1986 Sah 

Teklifler 
1. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, 

1.7.1976 Tarih ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş 
Muhtaç, Güçsüz Ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına 
Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 1 inci Mad
desinin 1 inci Fıkrasının Değiştirilmesine Dair Ka
nun Teklifi (2/291) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
(Başkanlığa &töş tarihi : 13.1.1986) 

2. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçök ve 22 Ar
kadaşının; 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 3239 
sayılı Kanunla Değişik 31 inci Maddesinin (2) Nu
maralı Bendinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi (2/292) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 14.1.1986) 

3. r— Ordu Milletvekili Bahriye Üçok ve 23 Ar
kadaşının; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 
53 üncü Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun 
Teklifi '(2/293) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 14.1.1986) 

Rapor 
1. — Sakarya Milletvekili Nihat Akpak ve İzmir 

Milletvekili Süha Tanık'm Sinema ve Video Kanu
nu Teklifi ile İçel Milletvekili Edip Özgenç'in Türk 
Sinema Kanunu Teklifi ve Adalet, Bayındırlık, imar, 
Ulaştırma ve Turizm; Plan ve Bütçe komisyonları 
raporları (2/177, 2/216) (S. Sayısı : 394) (Dağıtma 
tarihi : 14.1.1986) (GÜNDEME) 

..<... 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılına Saati : 15.00 

BAŞKAN : BaşkanvekiÜ özer Gürbüz 
KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 59 uncu Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad oikunmalk suretiyle yoklama ya
pılacaktır. Sayın milletvekillerinin salonda bulunduk
larını yüksek sesle (belirtmelerini rica ediyorum. 

(Bolu Milletvekili 'Seçkin Fırat'a kadar yoklama. 
yapıldı) 

BAŞKAN — Yeterli sayımız vardır, görüşmele
re başlıyoruz. 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. — Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun, 6 -10 

Ocak 1986 tarihleri arasında Fas'ın Fez şehrinde ya
pılan 16 ncı İslam Dışişleri Bakanları Konferansı 
hakkında gündem dışı açıklaması ve aynı konuda 
SHP Grubu adına Ankara M'lletvekili Halil İbrahim 
Karal'ın konuşması 

BAŞKAN — 640 Ocak 1986 tarihleri arasında 
Fas'ın Fez şehrinde yapılan 16 ncı İslam Konferansı 
Dışişileri Bakanları Toplantısı hakkında 'bilgi vermek 
üzere, Dışişileri 'Balkanı Sayın Vahit Halef oğlu; 'bu
yurunuz efendim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

DIŞİŞLERİ BAKANI VAHİT HALEFOĞLU — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; Fas'ın Fez 
şehrinde yapılan 16 ncı İslam Dışişleri Bakanları 
Konferansı çalışmaları hakkında yüksek heyetinize 
bilgi sunmak üzere söz almış bulunuyorum. 

6 - 10 Ocak 1986 tarihleri arasında yapılan bu 
konferansta, Türkiye için olumlu sonuçlar alınmış
tır. 

Bu toplantıda, bizim yönümüzden en önemli ko
nulardan birini, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımıza 
uygulanan baskı ve eritme politikasını anlatmak teş
kil ediyordu. Konferans öncesi yaptığımız teşebbüs
lerle, konuyu toplantı gündemine koydurmuştuk. 

Konferansa giderken gayemiz, Bulgaristan'ın soy
daşlarımıza karşı uygulamakta olduğu bu politika hak
kında örgüte üye müslüman ülkeler dışişleri bakan
larına en geniş şekilde bilgi vermek: suretiyle, gerek 
örgütün, gerek üye ülkelerin bu önemli meseleye 

ilgilerini celp etmek, konuyu konferansa benimsetti
rip mal ettirmekti. Bu yolla, konuyu sadece Türki
ye'nin sorunu olmaktan çıkarıp, bütün İslam âlemi
nin meselesi haline getirmek istiyorduk. Bu husus
ları teminen, konferansın başlarında - dördüncü sı
rada - yaptığım konuşmada bu konuya geniş yer 
verdim. Ayrıca çok sayıda ülkenin dışişleri bakan
larıyla yaptığım ikili görüşmelerde de konu üzerinde 
önemle durdum. 

Konferansa bu konuda geniş ve kapsamlı bir ka
rar sureti sunduk. Karar sureti önce konferansın si
yasî işler komitesinde uzun müzakerelere konu oldu. 
Bu bize, Bulgaristan'ın uygulamaları ve soydaşları
mızın maruz kaldıkları baskı ve şiddet hakkında kon
feransa daha da ayrıntılı bilgi sunma fırsatını vermiş 
oldu. 

Komitede kabul edilerek genel kurula havale edi
len tasarı, genel kurulda da konsensüs ile kabul edildi. 
45 ülkeden sadece Cezayir, Suriye, Libya, Güney 
Yemen, Filistin Kurtuluş Örgütü ve Kamerun ka
rara rezerv koydular. Aynı ülkelerin, konferansın, Af
ganistan konusundaki ve Etiyopya'nın Somali top
raklarını işgali hakkındaki kararlarına da rezerv 
koymuş olmaları dikkati çekmiştir. 

Sunduğumuz karar tasarısının kabulü ile konfe
ranstan beklediğimiz neticeyi tam manasıyla elde et
miş bulunuyoruz. «Bulgaristan'daki Müslüman Türk 
Azınlığının Acıklı Durumu» başlığını taşıyan karar
da, Müslüman olmayan ülkelerdeki dinî azınlıkla
rın kendi kültürlerini yaşatma, kendi dinî inançlarını 
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koruma ve uygulama, kendi lisanlarını konuşma ve 
öğretme, kendi âdet ve geleneklerini, dinî ve kültü
rel hüviyetlerini muhafaza etme hakkına sahip ol
dukları belirtilmekte, İslam Konferansı örgütü Ya
sasındaki ilke ve amaçlar, tslam Konferansının Müs
lüman olmayan ülkelerdeki Müslüman azınlıkların 
durumlarıyla ilgili olarak kabul ettiği kararlar, Birleş
miş Milletler Yasasındaki ve diğer, uluslararası anlaş
ma ve sözleşmelerdeki bu hakları teminat altına 
alan ilke ve hükümler hatırlatılmakta ve Bulgaristan' 
daki Müslüman Türk azınlığın, uluslararası çok ta
raflı ve ikili anlaşmalarla teminat altına alınmış, 
azınlık hak ve statüleri ihlal edilmek suretiyle, zorla 
eritme kampanyasına tabi tutulduğuna dair haberlerin, 
dehşet ve endişe ile karşılandığı kaydedilmektedir. 
Bütün bunlar karar tasarısının dibacesi dediğimiz kıs
mında yer almaktadır. 

Bu girişi, müteakip kararda, aşağıdaki işlem parag
raflarına yer verilmektedir; bunları aynen kararda 
yer aldığı şekilde arz ediyorum : 

«1. İslâm Konferansı örgütü, Bulgaristan'daki 
Müslüman azınlıkla dayanışmasını ifade eder. 

2. İslam Konferansına üye ülkeleri, aşağıdaki 
amaçlarla gerekli siyasal çözümler aramaya önemle 
davet eder. 

a) Müslüman azınlığın dinî ve kültürel hakları
nın tümünün ve bu azınlığın mensuplarının meşru 
isimlerinin iade edilmesi, 

b) Uluslararası basının ve İslam basınının olay
ların cereyan ettiği yerlere gidebilmeleri için izin te
min edilmesi, 

c) Bulgaristan'daki Müslüman azınlığın dinî hü
viyetini ve kültür mirasını muhafaza etmesine yardım
cı olunması, 

d) Bu taleplerin, Bulgaristan Hak Cumhuriyeti 
ile ikili ve çok taraflı temaslarda desteklenmesi. 

3. İslam Konferansı örgütü, Genel Sekreterini, 
Bulgaristan'daki Müslüman azınlığın yaşam şartlarım 
incelemek, bu amaçla gerekli göreceği temasları yap
mak ve ilgili uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ve 
özellikle Uluslararası İnsan Haklan Sözleşmesi çerçe
vesinde ve bundan önceki paragrafta vaz edilen 
hükümler uyarınca, bu acı probleme siyasal bir çözüm 
bulunmasını kolaylaştıracak tavsiyelerde bulunmak 
üzere mümtaz şahsiyetlerden oluşacak üç üyeli bir 
temas grubu tayin etmekle görevlendirir. 

4. İslam Konferansı örgütü, Genel Sekreterini, 
Bulgaristan'daki Müslüman azınlığın acıklı durumunu 
izlemeye ve İslam Konferansı Dışişleri Bakanlarının 

— 337 

14 . 1 * 1986 0 : 1 

gelecek toplantısına kapsamlı bir rapor sunmaya davet 
eder. 

5. Bulgaristan Hükümetinin İslam dünyasıyla iliş
kileri ışığında İslam Konferansı örgütüne, sorunu in-
celeyebilmesi için mümkün olan en iyi imkânları sağ
laması ümidini izhar eder. 

6. Sorunu gündeminde tutmaya karar verir.» 

Altı paragraftan oluşan işlem paragraflarım arz 
etmiş bulunuyorum. 

Bu kararla, Bulgaristan'da yaşayan soydaşlarımı
zın, durumunun İslam Konferansı örgütü tarafından 
hem kurulacak temas grubu, hem de genel sekreter-
vasıtasıyla incelenmesi ve yakından, sürekli takibi sağ
lanmış; meseleye siyasî çözüm bulunmasını kolaylaş
tırıcı bir mekanizma kurulmuş bulunmaktadır. Böyle
ce, Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığının duru
muna ilişkin sorunlara İslam âlemi sahip çıkmış ve 
İslam Konferansı örgütü, bu meseleyi kendi sorunu 
olarak benimsemiş bulunmaktadır. 

Sayın Başkan', değerli milletvekilleri; Fez'de bi
zim için önem arz eden konulardan bir diğeri de Kıb
rıs meselesiydi. Konferansa, Kıbrıs'la ilgili olarak 
son gelişmeleri anlattık. Kıbrıs Türk tarafının iki ke
simli federal bir çözüm için azamî fedakârlığı gös
terdiğini, geçen ocak ayında New - York'ta yapılan 
zirve toplantısında bunu bütün dünyaya bir kez daha 
ve kesin olarak ispat ettiğini; ancak bunun bile çö
züm için kâfi gelmediğini; zira, Rum ve Yunan 
tarafının uzlaşmaz ve katı tutumunun devam ettiğini 
vurguladık. 

Kıbrıs Rum yönetimi, diğer ülkelerce, bütün Kıb
rıs'ın yegâne meşru hükümeti olarak kabul edildiği 
ve tanınmanın, başta ekonomik olmak üzere, sağladığı 
düğer siyasal imkân ve avantajlardan Rumlar tek ta
raflı olarak yararlanmaya devam ettiği sürece, Rum 
tarafının bu olumsuz tutumunu terk etmeyeceğini 
izah ettik. Bu durumda, İslam âleminin Kıbrıs mese
lesine af tık gerçekçi bir şekilde bakmasının ve Kuzey 
Kıbrıs Türk .Cumhuriyetine sadece sözlerle değil, si
yasal, iktisadî, ticarî, kültürel ve diplomatik alanlar
da destek vermesinin zamanı geldiğini ifade ettik. İs
lam ülkelerinin, Kıbrıs Rum tarafının oyalama poli
tikasına ve Kıbrıs Türk halkını baskı altında tutma 
gayretlerine artık müsaade etmemesi gerektiğine işa
ret ettik. İslam camiasının bir parçası olan Kıbrıs 
Türk halkına, İslam ülkelerinin anlayış, ilgi ve destek 
göstermesi gerektiğini belirttik. 

Konferansa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini 
•temsilen gözlemci sıfatıyla katılmış olan Dışişleri Ba-
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kanı Kenan Atakol da yaptığı konuşmada, Kıbrıs 
Türk görüşlerini açıkladı. Ayrıca, temas ettiğimiz bazı 
dost ülkelerin dışişleri bakanları, konuşmalarında 
Kıbrıs konusuna müspet ifadelerle değinerek, bize 
destek oldular. 

Kıbrıs sorununun gündemde bulunmamasınâTağ-
men, konferans tarafından kabul edilen nihaî bildiri
de, Kıbrıs konusuna da yer verilerek, bu görüşlere 
sempati ve destek ifade edilmiş; Kuzey Kibrıs Türk 
Cumhuriyetinden ismen söz edilmiştir:. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; konferansta 
yaptığım konuşmada, uluslararası terörizm üzerinde 
de önemle durdum. Türkiye'nin; terörizmin her türlü
süne karşı olduğunu ve bu tehlikenin önlenmesi ve 
ortadan kaldırılması için milletlerarası etkili bir işbir
liğine olan acil ihtiyacı vurguladım. 

Ayrıca konuşmamda, Türkiye'nin Afrika'daki ku
raklık nedeniyle, 12 Afrika ülkesine yapmakta oldu
ğu 10 milyon dolar değerindeki gıda yardımına da 
yer verdim. Konferans sırasındaki ikili temaslardan, 
genel kurul ve komisyonlardaki görüşmelerden, Tür
kiye'nin bu yardım kararının ilgili Afrika ülkeleri 
üzerinde olumlu etki yaptığını müşahede ettik. Ger
çekten, söz konusu Afrika ülkelerinin çoğunun dışiş
leri bakanları Fez'de benimle ayrı ayrı görüşme ta
lebinde bulunarak, teşekkürlerini dile getirdiler. 

16 ncı İslam Dışişleri Bakanları Konferansında, 
Filistin ve Ortadoğu sorunu, İsrail'in saldırıları, Iran-
Irak savaşı, Afganistan'daki durum, Güney Afrika' 
daki ırk ayırımı, Namibya sorunu, Afrika'daki ku
raklık gibi, uluslararası ilişkilerde ön planda yer alan 
sorunlarla birlikte, ekonomik, malî, kültürel ve idarî 
konuları da kapsayan 91 gündem maddesi görüşüldü. 
Ayrıca, Amerika Birleşik Devletleri ile Libya arasında 
meydana gelen gerginlik konusunda belirli delegas
yonların talebi ile başkanlıkça hazırlanan ve müza
kere edilmeden açıklanan bazı deklarasyonlar yapıldı. 

Konferans gündeminin en önemli konusu olan Fi
listin ve Ortadoğu sorunu hakkında,^hükümetimi
zin bilinen tutum ve görüşlerini yaptığım konuşmada 
bir kere daiha açıkladım, Türkiye'nin, Filistin halkı
nın haklı davasını desteklemeye devam edeceğini be
yan ettim. 

İsrail ile ilgili olarak kabul edilen karar tasarı
larından birinde, üye ülkelerin- bu devletle ilişkiye 
girmemeleri ve mevcut ilişkilerini kesmeleri yolunda 
çağrıda bulunulmuştur. 

Bu vesile ile yüce heyetinize şu hususu hatırlat
mak istiyorum: Türkiye, İslam teşkilatı konferansla--

rında kabul edilen karar ve deklarasyonlara, Ana
yasasına ve dış politikasının temel ilkelerine uygunluğu 
ölçüsünde benimsediğini gösteren çekince koymakta
dır. Fez'de yapılan 16 ncı İslam Dışişleri Bakanları 
Konferansında da bu hususu belirten bir mektubu 
genel sekretere tevdi etmiş bulunuyoruz. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; İslam Kon
feransında ekonomik ve kültürel konuların gittikçe 
önem kazandığını memnuniyetle müşahede ediyoruz. 
Konuşmamda, Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlı
ğındaki Ekonomik ve Ticarî İşbirliği Daimî Komite
sinin, kısa zamanda önemli mesafe katettiğini ve önü
müzdeki mart ayında daimî komitenin İstanbul'da ya
pacağı ikinci toplantıda, İslam ülkeleri arasındaki 
ekonomik işbirliğini geliştirecek kararların alınmasının 
'beklendiğini vurguladım. Bu arada, İstanbul'daki İs
lam Tarih Sanat ve Kültür Araştırma Merkezi ve İs
lam Kültür Mirasını Koruma Komisyonu ile, Anka
ra'deki İstatistik Ekonomik ve Sosyal Araştırma Eği
tim Merkezinin çalışmalarının da, konferans, tara
fından takdirle karşılandığını memnuniyetle ifade et
mek isterim. 

Yüce heyetinizi derin saygıyla selamlarım. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına An

kara Milletvekili Sayın Halil İbrahim Karal; buyu
run efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA HALİL İBRAHİM KA
RAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değer
li üyeleri; önce Sayın Dışişleri Bakanımıza, Fas'ın 
Fez şöhrinde yapılan 16 ncı İslam Dışişleri Bakan
ları Konferansı çalışmaları hakkında, yüce Meclisi
mize verdiği bilgi için teşekkür ederim. Ancak, par
timiz adına bazı hususlarda görüşlerimizi bildirmek 
mecburiyetinde kalıyoruz; tatmin olmadığımız husus
ları belirtmek görevimizdir. 

Bunların hemen başında, söylemek istediğim nokta 
şudur: Sayın bakanımız, lütfediyorlar, yüee Meclise 
bilgi veriyorlar; ancak, bu bilgiler yalnız seyahat bil
gileri şeklini almaktadır. Bu seyahatlerde olanları 
bilmek elbette bu yüce Meclisin hakkıdır; ancak, dış 
politikanın içeriği hakkında, gerçek oluşumu hakkın
da yüce Meclisiniz yeteri kadar bilgi alamamaktadır. 
Bu görüşlerimi biraz daha açmam gerekirse, mesela, 
konuşmasının daha başlangıcında sayın bakan, olumlu 
sonuçlar alındığını belirtmiştir. 

Sayın milletvekilleri, diplomaside olumlu sonuç, 
bir devletin, başka bir devlete kendi yararına yaptır-
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dığı hareketten ibarettir. Söz diplomasisinde alınan 
kararlar, kayıtlara geçen hususlar, diplomasinin ken
disi değil, muhtemel tasarımından ibarettir. 

Şimdi, bu konferansta ele alınan konulardan bir
kaç tanesini ele alalım: Bulgaristan Türklerinin ıstı
raplı hayatıyla ilgili alınan kararlar... 

Evet, kararlar alınmıştır; ama bugüne kadar hiç
bir islam ülkesinde, hiçbir Arap ülkesinde, bu konfe
ransa katılan hiçbir ülkede tek bir hareket yapılma
mıştır, hatta bunlardan 5 tanesi - adlarım sayın ba
klan zikrettiler - çok önemli ülkedir. Cezayir (Sayın 
Başbakanımızın da ziyaret ettiği, üçüncü dünya ül
kelerinde liderlik rolünde olan bir ülke) buna katıl
mamıştır; Uibya. (Türk siyasî hayatında, dış politi
kamız hayatında çok özel yeri olan bir ülkedir) katıl
mamıştır; diğer bazı ülkeler katılmamıştır. 

Bütün bunlardan sSoıura, bu 'konferansta, Bulgaris
tan Türkleriyle dflgili olumlu 'sonuçlar aldığımızı söy
lememiz, çok erken bir iyimserliktir. Göreceğiz, bek
leyeceğiz ve sayın bakanımızın beklediği bu olumlu 
sonuçların ne olduğunu yakından izleyeceğiz sayın 
milletvekilleri. 

Diğer önemli N bir konu da Kıbrıs konusu idi. 
Kıbrıs konusunda bugüne kadar hiçbir ülkeden olum
lu tek bir sonuç gelmemiştir. Kuzey Kıbrıs Türk 
CumhuriyetM tanımayı bize açıkça vaat etmiş olan
lar; tanımak şöyle dursun, bu konuda tek bir iyimser 
söz beyan etmemişlerdir. O bakımdan, Kıbrıs'la ilgili 
de, çok olumlu sonuç alındığına inanmıyoruz; sayın 
bakanımızın bütün iyimserliğine, iyi niyetine rağmen 
iyi sonuçlar alındığını bilemiyoruz. 

Diplomatik kavramlarda belki bir temel anlayış 
farkımız var. Biraz evvel belirttim, bir konferansta 
veyahut ikili ilişkilerde, pek çok şey üzerinde kar
şılıklı güzel sözler söylenilebilir, karşılıklı vaatlerde 
bulunulabilir; 'ama netice, o devletin yaptığı hareketle 
ilgilidir. 

Değerli mlilletvekÜeıri, dış politikamızda çok önem
li olaylar olmaktadır; dünya politikasında önemli 
olaylar olmaktadır: Gönül ister ki, yüce Meclisiniz, 
gerçek anlamda, bu büyük diplomatik olaylarla il
gili olarak aydınlatılsın; yalnız seyahatlerle ilgili ola
rak değil- Mesela, sayın bakanımız biraz evvel terö
rizmle ilgili olarak üç satırlık bir beyanda bulundu
lar; orada ifade ettikleri hususu belirttiler. Burada 
çok ilginç bir gelişme var; bir taraftan Sayın Cum
hurbaşkanı çok ilginç bir şekilde bu konuda açık se
çik bir konum alarak, bir beyanat vermektedir; Sa
yın Dışişleri Bakanımız bu konuda daha suskun, üstü 

| 'kapalı 'bir beyanda bulunmuştur; Sayın Başbakan baş-< 
i >ka 'bir üslupla bir konuşma yapmıştır. Türk dış poM-

•kası hangisidir?.. Bunları açıkça bilmemiz lazım. 
I Sayın Cumhurbaşkanının liderliğini saygıyla ve 

takdirle karşılıyoruz; ancak, çok önemli bir noktayı 
hem iç politikamız açısından, hem dış politikamız 
açısından açıkça vurgulamak istiyorum: Türkiye'de 
başkanlık rejimi yahut yarı başkanlık rejimi yoktur; 
Türkiye'de parlamenter rejim vardır. (SHP sırala
rından alkışlar) Parlamenter rejim demek, parlarnento-

r dan çıkan hükümetlerin, yalmz parlamentoya so
rumlu oldukları rejim demektir. Çünkü, oradan gelir
ler, oraya sorumludurlar. Onun için, sorumluluğu ol
mayan yüce makamların, liderlik gereği olarak yap
tıkları şeyler, yüce Meclisi tatmin etmez. Gönül is
terdi ki, Sayın Cumhurbaşkanının aldığı bu son de
rece açık pozisyonu, konumu, hükümet başkam aüsm. 
Aynı şeyi Sayın Dışişleri (Balkanından beklerdik; bu da 
olmamıştır. 

Sayın milletvekilleri, bazılarının iddia ettiği güibi, 
bugün Türkiye'de bir iç politika bunalımı varsa, o da 
parlamenter rejimin tam anlamıyla uygulanmamasın
dan ileri gelmektedir. Parlamento, saygınlığını ve üs
tünlüğünü ispat etmek mecburiyetindedir. Sorumluluğu 
olmayan makamların politika üretmesi, parlamenter 
rejimin ruhuna aykırıdır. Parlamenter rejimde, yalnız 
parlamentonun denetimi altındakiler politika üretebilir. 

Bu vesile ile hükümetin parlamentoya karşı da-
I ha sorumlu bir şekilde denetime açık olmasını di

lerim. 
Hepinize sevgiler, saygılar. (SHP sıralarından al-

I kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kâral. 

I 2. — İzmir Milletvekili Durcan Emirbayer'in, Ege 
I ekici tütün piyasasının açılısı ve yöredeki olumsuz 
I yankıları konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı başka bir söz isteği 
vardır. 

Ege ekici tütün piyasası hakkında konuşmak 
üzere İzmir Milletvekili Sayın Durcan Emirbayer, 
buyurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Sayın Baş
kan, değerli milletvekilleri; 6 Ocak 1986 günü sayın 

I bakan tarafından açılan Ege ekici tütün piyasasının 
I olumsuz yankıları tüm Ege yöresinde devam etmek

tedir. 
6 - 7 - 8 Ocak günleri İzmir, Muğla, Aydın, Den'iz-

I li ve Manisa'nın tütün üreticileri arasındaydım; 
I ımüstahsil, her alanda olduğu gibi, tütün konusunda 
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da yalnız bırakılmışlığın ezikliği ve perişanlığı içeri- I 
sindeydi. I 

Sayın millevekilleri, sayın bakanın tzmir^de açık
ladığı tütün destekleme alım fiyatları, üreticiyi düş I 
kırıklığına uğratmış; ancak bir avuç tüccarı sevindir
miştir. Binlerce tütün ekicisi yas içerisindedir. I 

Değerli arkadaşlarım, kendilerinin hesap adamı 
olduklarını savunanlar, tütünde de maliyet hesabını I 
maalesef doğru yapamamışlardır. Holdinglerin çıka- I 
rina, tüccarın, çıkarına, bir avuç ihracatçının çıkarı- I 
na dönük büyük hesap yapmakla, insanlar hesap j 
adamı olamazlar. Tütün üreticisini inim inim inlete- . I 
rek oynanan oyunlarla bir yere varamazsınız. Yan- I 
lış hesap yapanlar bu ülkede bir yere varamadılar, I 
siz de varamazsınız. -Hak yedirterek bir hükümetin 
ayakta kaldığı hiç görülmemiştir. I 

Sayın imilfetvekdlleri, halkı soydurmayalım, üretidi-
nin hakkım gasp ettirmeyelim. Tütün üreticisi de bu I 
hükümetten umudunu kesmiştir: Bu halkın umudu I 
parlamentodur; halkına karşı bir parlamento görün- I 
tüsü değil, halkının yanında bir parlamento olduğu- I 
muzu göstermek mecburiyetindeyiz. O halde halkı- I 
mız adma yanlışlıklaırım düzeJıtBmesini istemek en ta'biî I 
hakkımızdır. Tütün üreticilerinin ve ziraat odaları- I 
nın verdiği tütün maliyetine ilişkin dokümanı size I 
sunacağım; hükümet çıksın, bu rakamlar yanlış, üreti- I 
çiler ve ziraat odaları hesap bilmiyor, desin. I 

Bakınız değerli milletvekilleri; 1 dönüm tarladan I 
50 ilâ 80 kilogram tütün alabilmek için yapılan mas- I 
rafları şöyle sıralayabiliriz. I 

1 dönüm tarlanın icarı 12 500 liradır, Üçkat sürme I 
parası 6 bin; fidan parası 4 bin; gübre parası 400 lira; I 
dikme parası - 5 kişi olarak - 7 500 lira; birinci çapa I 
parası - 5 kişi olarak 6 bin lira; ikinci çapa parası- I 
3 kişi olarak - 4 500 lira; kırma parası - baştan sona I 
kadar - 15 bin lira; çul, ip vesaire 8 bin lira; ilaç I 
parası 1 600 lira; dizme ve sırık parası 5 bin lira; 1 I 
dönüm için verilen 6 bin lira kredinin 1 yıllık faizi I 
2 100 lira. Yani 1 dönüm tütün - üreticiye 73 bin lıiıraya I 
mal olmaktadır. Ayrıca, tarla kendisinin olmasına I 
rağmen, emeği hesaba koyduğumuzda, yine yukarıda- I 
ki rakamları buluruz. I 

Buna karşın, elde edilen gelir ne olacaktır? Üre- I 
tici bir dönümden 80 kilogram tütün almışsa (ortala- I 
ma fiyatı ele aldığımızda) 50 ila 60 bin lira; eğer bir I 
dönümden 50 kilogram almışsa, 30 - 40 bin lira ge- I 
lir elde etmiş olacaktır. I 

Sayın milletvekilleri, siz üretici olsanız, bu mali- I 
yet ve fiyatlar karşısında nasıl tavır alırdınız? Elini- | 

zi vicdanınıza koyun; tütün üreticisi ne yapsın, çifti
ni, çubuğunu mu satsın? istenen bu mudur? Bu gi
dişle satacaktır. 

Peki, hükümet ne düşünüyor? Üç tane tüccarı, 
üç tane ihracatçıyı düşünüyor. Halkına bu denli ya
bancılaşan hükümet, Cumhuriyet tarihinde görülme
miştir. 

Sayın bakana soruyorum : (A) grad, 1 735 lira. 
Tütünü bu fiyattan satan tek üretici gösterebilir mi? 
Ege piyasasında «Gavurköy yöresi» tabir edilen en 
kaliteli tütünlerin ortalama fiyatı, 800 ile 900 liranın 
üzerine çıkmamıştır; diğer yörelerde ise, 250 liraya 
kadar tütün alınmıştır. Zarar bir yana, bu insanlar 
bir yıl nasıl geçineceklerdir? Üreticinin feryadına 
dayanmak mümkün değildir. 

Yine tekrar ederek, sayın bakana soruyorum : 
(A) grad 1 735 lirayı nereden buldunuz sayın baka
nım; (B) grad, 885 lirayı nereden buldunuz?.. Kar
maşık hesap oyunlarıyla üreticiyi yanıltmak için mi 
bu yolu seçtiniz? Bu oyunun adı konulmalı ve bu hü
kümet, kimin yanında olduğunu ve kimlerle işbirliği 
yaptığını artık açıklamalıdır. 

Türkiye, ekonomisiyle, toplumuyla ve siyasal ya
şamıyla, çağımız dünyasında eşi görülmeyen bir dev
letsiz düzene; daha doğrusu düzensizliğe sürüklenmek
tedir. Yalnız almasını bilen, halktan zorla alan ve bir 
avuç çıkarcıya cömertçe veren bir zihniyet... Nasıl 
hükümettir bu? Halkını düşünmeyen, devletin yetki
lerini elden çıkarmaya azmeden hükümet, halktan ya
na politika üretebilir mi? 

Değerli milletvekilleri, Ege Bölgesinde 2 096 köy
de tütün üretimi yapılmaktadır. Bu üründen 224 507 
aile geçimini temin etmektedir. 

Hükümetin politikasıyla rekolte 1983'te 226, 1984' 
te 194 ve 1985'te ise 110 bin tona düşmüştür. En iyi 
mahsul bu yıl elde edilmiştir; ama hükümet, (A) ve 
(B) gradlarla, randıman oyunlarıyla müstahsilin elin
den düşük fiyatla malını almış, tüccara da çanak tut
muştur. 

Sayın milletvekilleri, her üründen alınan Stopaj 
Vergisi, yeni uygulama neticesi piyasanın 1 Ocak 1986 
tarihinden sonra açıklanmasıyla tütün üreticisinden 
yüzde 7 ila 12 arasında alınmasına neden olmuştur. 
Aslında vergi kâr edenlerden alınır. Halbuki tütün 
üreticisi zarar etmiştir. Buna rağmen, stopaj alına
caktır. Bu nasıl adalettir? Hükümetin bu vergiyi tek
rar gözden geçirmesini önemle rica ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, Tekelin piyasaya tüccar
dan geç girmesi ve şimdiye kadar uygulanan yöntemi 
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terk etmesi, grad ve randıman usulü üreticiyi şaşkına 
çevirmiş ve tüccara açık prim vermiştir. Tarım girdi
lerine sürekli yapılan zamlar sonucu, tütün üreticisi 
tarımın gerektirdiği teknolojiyi kullanamamıştır. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın Emirbayer. 
DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Toparlı

yorum. 
Üreticiye verilen tarım kredisinin yüzde 33 - 35 

faizle verilmesi, çiftçiyi zor durumlara düşürmekte
dir. Toprakla güreşen insandan yüzde 35 faiz alın
masını, insan ölçüleri içinde düşünmek mümkün mü
dür? Hele, tüccara açık kart uygulaması getiren yüz
de 10 ıskarta, üreticiyi daha da perişanlığa iterken, 
tücar keyfine keyif katmaktadır, işte bu, sömürü dü
zeninin ta kendisidir. 

Aynı kalitede tütünde gruplar yaratarak, baş fiyat 
uygulamasını üreticinin aleyhinde değerlendiren hü
kümet, piyasa ekonomisinin ezici dişlilerine üreticiyi 
teslim etmiştir. Baş fiyat sisteminden tamamen vazge
çilerek ortalama alım fiyat sistemine geçilmesinin üre
ticiye kesin faydaları olacaktır. 

Kalite tespitinde randımanın belgeye yazılması 
gerekir. Üreticinin kendi ürettiği, emeğini verdiği tü
tüne verilecek parayı bilmesi böylece sağlanır. Aksi 
halde hükümetin tütüne dayalı tarım politikası böyle 
sürdüğü takdirde üretim daha da düşecektir. İleride 
iç tüketiminin karşılanmasında bile zorluk çekilecek
tir. 

BAŞKAN— Sözünüzü bağlayınız Sayın Emirba
yer. 

DURCAN EMİRBAYER (Devamla) — Tütün 
üreticisi işi bırakmak zorunda kalacak, kırsal ke-

A) SÖZLÜ SORULAR W CEVAPLARI 

1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) 

ıBAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz./ 

1 inci sırada, Adana Milletvekili Cüneyt Canver' 
an, Adana - tncirlik Ortak Savunma Tesislerinde 
meydana geldliği iidfcüia edilen olaylara ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır.; 

Sayın Canver?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 

simden kentlere göçler yeni bir ivme kazanarak devam 
edecektir. Tarıma dayaü sanayi de tümüyle bunalım
lı bir döneme gireceği gibi, ekonomik, siyasal ve sos
yal bunalımlar artacaktır. Hulasa, ANAIP iktidarının 
hükümeti yanlış yoldadır. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (SHP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Emirbayer. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, «Bağ-Kur 

Üyelerinin Hastalık Sigortasından Yararlanmalarına 
İlişkin Yasa Önerişimi geri aldığına dair önergesi 
(2/248, 4/183) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz, 
Gündemin sunuşlar .bölümünde bir kanun tekli

finin geri verilmesine dair tezkere vardır, okutuyo
rum1: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Halen Sağhık ve Sosyal îşler Komisyonunda bu

lunan 2/248 Esas Sayılı *Bağ-Kur Üyelerinin Has
talık Sigortasından Yararlanmalarına İlişkin Yasa 
Önerimi» aynı konudaki tasarının, 5.11.1985 tarihin
de Türkiye Büyük Millet Meclisince kabul edilip 
9.M. 1985 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmesi 
sebebiyle geri alıyorum. 

Gereğini saygıyla dilerim. 
Reşit Ülker 

İstanbul 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal îşler Komisyo
nunda bulunan teklif geri verilmiştir. 

Soru ertelenmiştir. 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'int Kat
ma Değer Vergisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâ
zım Oksay'ın cevabı (6/506) 

BAŞKAN — 2 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, Katma Değer Vergisinin fiyatlar 
üzerindeki etkisine if skin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Canver?... Burada.. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
ISözlü soru önergesini okutuyorum: 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan Sayın Turgut 

Özal tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını say
gılarımla talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

8 Ocak 1985 tarihti gazetelerde «Katma Değer 
Vergisi» yürürlüğe girdikten sonra fiyat artışları
nın meydana gelmeyeceğini, tersine daha önce alı
nan istihsal vergilerinin yüzde 10'ia düşeceğini ve 
böylece bir ucuzluk sağlanacağını söylemektesiniz. 

1. Katma Değer Vergisi yürürlüğe girdikten son
ra «fiyatı artmayan» örnek bir mal gösterebilir mi
siniz? 

2. Vergi oranlarının düşürülmesine karşın «ör
neğin otomotiv sanayiinde» fiyatların sürekli artma
sının nedeni, Katma Değer Vergisinin iyi uygulan
maması mıdır, yoksa .tekellerin varlığı mıdır? 

3. Ekonomimize egemen olan «tekellerin» orta
dan kaldırılması 'beklenmeden uygulanmaya konulan 
Katma Değer Vergisinin neden, olduğu «hayat paha
lılığına» karşı yeni ve vergi dışında ne gibi önlem
ler alacaksınız? 

4. istatistiklerin fiyat artışlarının «azaldığını» 
göstermesine karşın tüketim mallarının her gün ye
ni zamlar almasının nedeni nedir? îstatistikî bilgiler 
propaganda amacı ile mi hazırlanmaktadır? 

BAŞKAN — Başbakan adına Devlet Bakanı 
Sayın Kâzım Oiksay; buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Adana Millet
vekili Sayın Canver'in sözlü soru önergesine cevap
larımı arz etmek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

Enflasyonla mücadele, hükümetimizin önem verdi
ği birinci öncelikli konudur. Mücadelenin başarıyla 
sonuçlanması için iç ve dış ekonomik gelişmeler dik
katle izlenmekte ölüp; bu çerçeve içerisinde para - kre
di politikası, bütçe politikası, vergi, harcama politi
kaları, destekleme politikası, ödemeler dengesi politi-
kaisı, ücretler poitlikası ve fiyat politikası gibi makro 
ekonomik politikaların birbirleriyle uyumlu olarak 
ve tavizsiz bir şekilde uygulanmasına çaba sarf edil
mektedir. 

Enflasyonla mücadele edilerek, enflasyon hızını 
1984 yılının son üç ayında durdurup, 1985 yılında 
ise, geriletmeyi planladığımızı çeşitli vesilelerle ifa
de etmiştik. Bu'gün ulaştığımız nokta, amaçladığımız 
yolda ilerlediğimizi doğrulamaktadır. 

Enflasyonist olmayan bir bütçe için, bütçe açık
larının makul seviyelere indirilmesi, herkesin kabul 

ettiği bir gerçektir. Bunun için ise, sağlıklı bir ver
gi gelirinin sağlanması en önemli husustur. 

İşte bu düşüncelerle 1985 yılında modern bir ver
gi olan Katma Değer Vergisinin Türk vergi sistemi
ne getirilmesi, kanaatimizce vergi reformlarımız içe
risinde önde gelen bir yeniliktir. Katma Değer Ver
gisinin, vergi sistemimiz içerisinde yer almasıyla bu 
verginin vesika düzenine götlirdiği disiplin, zorunluluk
lar ve otokontrol mekanizması nedeniyle Gelir ve 
Kurumlar Vergisi tahsilatında sağlanan artışların 
malumunuz olduğunu sanıyorum. 

19815 yılının ilk üç ayındaki yüksek fiyat artış
larının ortaya çıkmasında, yeni uygulamaya konulan 
KDV'nin bir miktar etkisi olduğu söylenebilir, 

Gerçekte, anılan verginin uygulamaya konulma
sından önce, çeşitli yollarla kamuoyuna yanlış tanıtıl
ması, bazı vatandaşlarımız tarafından, «Yüzde 10 
fazladan artış geliyor» şeklinde yorumlanmış ve 
ocak, şubat, mart aylarındaki fiyatlar yukarı yönde 
etkilenmiştir. Ancak, katma değer sistemimizin çok 
kısa zamanda başarıyla uygulanmasına başlanılması 
sayesinde enflasyonla mücadelede müspet etkileri 
görülmeye başlanmıştır. 

Yukarıda açıkladığım nedenlerle bu müspet et
kiler, bundan sonra da enflasyon hızını düşürmede 
etkili olacaktır. Nitekim, Devlet İstatistik Enstitüsü 
toptan eşya fiyatları endeksine göre, 1985 yılı so
nunda fiyat artış hızı, 1984 yılına göre 14 puan ge
rileyerek yüzde 318'e inmiştir. 

Bir noktayı daha açıklığa kavuşturmak yararlı 
olacaktır. Enflasyon hızının gerilemesi fiyatların düş
mesi demek değildir, Burada kastedilen, fiyat artış 
hızının yavaşlamasıdır. Q halde, enflasyon hızının 
göstergeleri olan çeşitli fiyat endekslerindeki değiş
me oranının gerilemesi bu manada değerlendirilmeli
dir. 

Keyfiyeti saygı ile arz ediyorum. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Canver, görüşünüzü açıklamak için söz is

tiyor musunuz? 

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

değerli rniletvekilleri; Sayın Ba;kana, geç de olsa 
verdikleri cevaptan dolayı teşekkür ediyorum. 

Birinci sorum; «Katma Değer Vergisi yürürlüğe 
girdikten sonra, fiyatı düşen tek bir mal örnekler 
misiniz» şeklinde idi. 
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Sayın Bakan konuşmalarında, fiyatı düşen tek 
bir mal örneklemedi. Oysa Sayın 'Başbakan, Katma 
Değer Vergisini lanse ederken fiyatların düşeceğin
den bahsetmiş idi. 

İkinci sorum da; «Otomotiv sanayiinde (Özellik
le ve örnekleyerek) İstihsal Vergilerinin yüzde 30'dan 
yüzde 10'a indiği göz önüne alınır ise ve ithalat da ser
best bırakıldığına göre, otomobil fiyatlarında bir gerile
me neden olmuyor; bu tekellerin yüzünden midir?» idi. 

Bu soruma da somut bir yanıt vermediler. Ger
çekten otomotiv sanayiini gözlüyor ve izliyor iseniz, 
iki, üç ay arayla, sürekli, otomobillere yapılan zam
ları da gözlemeniz mümkün. 

Katma Değer Vergisinin zamanla yarar sağlaya
cağı ve baştan iyi anlaşılamadığı için, geçici bir fi
yat yükselmesi sağladığı şeklindeki sayın bakanın 
ileri sürdüğü sava gelince: 10 gündür Adana İlinde 
idim.; Hayat pahalılığı tahmin edemeyeceğiniz boyut
larda bıktırmış milleti artık. Hele hele, 1985 yılında 
bir gazetenin yazdığı gibi, 10 dakikada bir yapılan 
zamlar; artık bu halkın karşısına çıkıp da, kişiler
de, özelikle iktidar partisinin milletvekillerinde, bir 
şey söyleyecek cesaret dahi bırakmıyor. Nitekim, 
halkın karşısında biz varız, sizler yoksunuz. 

(Saygılarımla. ı(lSHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Canver. 
3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri S ağlar'm, 

orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) 

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

'BAŞKAN — 3 ve 4 üncü sıralarda yer alan, İçel 
Milletvekili Saym Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başba
kandan soruları, Sayın Sağlar'ın izinli olması nede
niyle ertel'enmiştlir. 

5. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/508) 

BAŞKAN — 5 imci sırada, Aydın Milletvekili Er
tuğrul Gökgün'ün, son yurt dışı seyahatlerine iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Göfcgün?.., Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

yurdumuzda yatırım yapacak ABD'li işadamlarının 
can ve mal güvenliklerini sağlamak üzere bir anlaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) 

14 , 1 , 1986 O : 1 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/513) 

BAŞKAN — 6 ve 7 nci sıralarda, bulunan, İçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan 
soruları, Sayın Sağlar'ın izinli olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

8.. — Sinop Milletvekili Halit Barış Canın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/515) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, yer alan, Sinop Mil
letvekili Halit Barış Gan'm, Başbakandan sorusu 
Sayın Çan'ım, izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

9. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Suudi 

Arabistan Hükümetinin Hatay doğumlu vatandaşları
mıza uyguladığı vize engellemesine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/424) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada bulunan, Adana Mil
letvekili Cüneyt Canver'in, Suudi Arabistan Hükü
metinin Hatay doğumlu vatandaşlarımıza uyguladığı 
vize engellemesine ilişkin Dışişleri Bakanından so
rusu, İçtüzüğün 97 no] maddesine göre ertelenmiştir. 

10. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, te
davi nedeniyle yaptığı son ABD seyahatine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/518) 

11. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın. 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) 

BAŞKAN — 10 ve 11 inci sırada bulunan İçel 
Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, Başbakandan 
soruları, Sayın Sağlar'ın izinli olması nedeniyle erte
lenmiştir. 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü sorusu ve 
Sanayi ve Ticaret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın ce
vabı (6/437) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Diyarbakır Millet
vekili 'Mahmud Altunakar'ın, tütün ve sigaradan 
devlet tekelinin kaldırılacağına dair beyanına Jiş-
kin Başbakandan sorusu, vardır. 

Sayın Altunakar?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
önergeyi okutuyorum: 
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Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıda dere edilen suallerimin Saym Başbakan 

tarafından şifahî olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletinizi hürmetlerimle 'arz ©derim. 

'Malhmud Afltunakar 
Diyarbakır 

Şarkli Karadeniz mıntıkasında vaki tetkik ve pro
paganda seyahatiniz esnasında «Çay mahsulünde ol
duğu gibi, tütün ve sigarada da devlet inhisarının kal
dırılacağı» hakkında verdiğiniz 'beyanat; 10 Ağustos 
1985 tarihinde intişar eden gazete müridereoatıyîa ef
kârı umumiyeye intikal etmiştir. 

L Bu haber doğru mudur?. Doğru İse, hangi es
babı mucibe ile tasavvur ve mülahaza edilmiştir < 

2. Tütün ve sigaradan devlet inhisarının kaldırıl
masıyla gerek devlet cihetinden 'gerekse müstahsil ve 
müstehlik zaviyesinden temini düşünülen fayda nedir?. 
Hangi kıstasa göre tespit edilmiştir?. Aynı kıstasla 
çay mahsulünü tütün ve sigara l e mukayese etmek 
mümkün müdür?. 

3. Yukarıda ifade edilen, iki sual muvacehesinde, 
muayyen bir cemiyet hayatını Sadece iktisadî mesele
lerle ve maddî ölçülere göre izah, hal ve tevcih edil
mesi zatı âliniz tarafından doğru mütalaa edilmekte 
midir?. Değil ise, bu istikamette ne gibi tedbirler alın
makta veya alınması düşünülmektedir?. 

'4. Tüldün ve sigaranın istihsal ve isifâhlâkiinden dev
let inhisarının kaldırılması hainde, belli bir külitür 
ve ananeye müstenit cemiyet hayatımızın muhtaç ol
duğu istikrar ve içtimai nemasına müessir bir darbe 
teşkil ötmeyeceğine kani misiniz?. Kani İseniz, o hal
de, mukabil hangi alternatif ve çareleri tavsiye eder
siniz?. 

H U M U N AVNÎ SAĞESEN (Ördü) — Sayın 
Başkan, bunu Türkçeye çevirip de öyle okusak daha 
iyi olmaz mı?. 

BAŞKAN — Başbakan 'adlına, Sanayi ve Ticaret 
iBakanı Sayın Hüseyin Cahit Aral; buyurun efendim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL '(Ankara) — Sayın Başkan, Yüce Mec
lisin muhterem milletvekilleri; Diyarbakır Milletvefcii-
ffli Sayın Mahimud Altunakar'ın sorusuna, Sayın Baş
bakan adına cevap vereceğim, 

Devlet tekelleriyle ilgili olarak, paMlmizin ekono
mik görüşü, 'gerek seçim propagandalarında, 'gerek se
çimlerden sönrakü hükümet programında açıklanmış
tır. Bu açıklamalardan hatırlanacağı üzere, hüküme
tlimiz bütün tekelleri rekabete açma görüş ve kararın
da olup, bu konudaki çalışmaları bir plan ve programı 
dahilinde yürütmektedir. Çay, sigara ve bütün tütün 

teikelinin kaldırılacağı partimiz pırogramında yer al
dığı gibi, Yüce Meclisimizin onayından geçen Beşin
ci Beş Yıllık Kalkınma Planında da yer almış bulun
maktadır. Bu nedenle 4 Aralık 1984 tarihinde 3093 
sayılı Kanunla kaldırılan çay tekelinden sonra, tütün 
ve sigara teikelinin de kaldırılacağı yolunda Sayın 
Başbakanımız tarafından açıMa'malarda bulunulmuş
tur., 

Nitekim, çaydaki devlet tekelinin kaldırılması su
retiyle üretidiye yaş çay yaprağı satımında tercih hak
kı sağlanmış, kuru çayın kalitesi ve ambalajı düzel
miş, çay satışları daha pratik ve tüketiciye daha (iyi 
hizmet verecek hale getklillmiştir. Kısa sürede yaratı
lan bu faydalar, uzun vadede, üretici, tüketici ve Ha-
ziİne yönünden de daha İyi hale getirilecektir. 

Tütün ve sigarada devlet tekelimin kaldırılmasıyla 
ilgili hususlarda henüz çalışmalara başlanılmamıştır. 
Ancak, yeri gelmişken şu hususu belirtmek isterim 
ki, bu sahadaki devlet tekelinin kaldırılması halinde, 
elbetteki üreticidin halk ve menfaatleri korunacak, tü-
'keticlye daha kaliteli mal ve hizmet sunulacak ve bu 
sahadan elde edilen devlet gelirlerinin daha fazla ol
masına- bilhassa itina gösterilecektir. 

Geçmiş yıllarda yapılan plansız ve programsız 
üretim sebebiyle aşırı stok birikimine sebebiyet ve
rilmiş; mevcut 'stoklar memleket ekonomimize fayda 
yerine yük teşkil etmeye başlamıştır. Aşırı stokların 
yılardan beri devam ederek gelmesi sebebiyle, mev
cut tütünlerin kalitesi gittikçe bozulmuş, fire nispet
leri artmıştır, tç tüketimde kullanılma kabiliyeti ol
madığı gibi, ihraç imkânları da olmayan bu kabil tü
tünlere, fuzulen milyarlarca lira masraf da yapınmak
tadır.; 

Halen hiç tütün alımı yapmazsak, elimizde asga
rî üç, azamî yedi yılhk ihracat stoku mevcuttur. Dış-
allıcılar bunu gayet iyi bildikleri için, son derece naz
lı hareket etmektedirler, örneğin, her seferinde fiyat 
indirimi, takas veya kredili şartlar gibi, şartlarla kar
şımıza çıkmaktadırlar. 

Halihazırdaki mevcut mevzuat ve imkânlar öl
çüsünde tütün üretiminin planlı ve programlı bir şe
kilde yürütülmesi, kalitesinlin iyileştirilmesi, stokların 
erithlimesi için ciddi çalışmalar yapılmaktadır. Üreti
cilerin planlı ve programlı tütün üretiminde bulun
maları, tütünde kaliteye önem vermeleri her vesileyle 
telüdin edilmektedir. 

Tütün üreticisine, tüketicisine ve memleketimizin 
tütüncülüğüne en iyi hizmeti verebilmek için, üretimin 
iç tüketlim ve ihracatla dengeli hale getirilmesi, kali-
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tenlin yükseltilmesi, stokların talebe uygun seviyelere 
düşürülmesi, standartların sağlanması, kaliteli tütün 
üretimine uygun arazilerde ekim yapılması mutlaka 
sağlanmalıdır,, 

Bütün bunları sağlatmak için de, zorlayıcı önlem
lerden ziyade, üreticiye gerçekleri anlatmak, göster
mek ve ikna etmenlim yolarını araimak gerekir. De
vamlı devlet desteği imajının yaratılması, üreticinin 
de, devlet Hazinesinin de lehine olmamaktadır. Bu ne
denle üreticinin de, tüketicinin de lehinde olması için, 
tütün ve sligara tekelinin kaldırılarak, rekabette da
yalı bir sistem içerisine sokulması düşünülmektedir. 
'Bu sisteme «geçilirken de, elbette Türk tütününün üre
ticisinin 'geleceği yanında, iç ve dış talebin aradığı 
özellikleri de dikkate alarak, en uygun olan bir sis
tem uygulanacaktır. 

Yüce 'Meclisin bilgilerine arz ederim. 
Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Altıınakar, açıklama yapacak mısınız?. 
MAHMÜD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Evet 

efendim. 
BAŞKAN —Buyurun Sayın Altunakar. 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — Muh

terem Başkan, Mıiiet Meclisinin değerli milletvekil
leri; Sayın Başbakana tevcih ettiğim sual münasebe
tiyle Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanının vermiş ol
dukları izahata, daha doğrusu ihtiyar buyurdukları 
zahmete teşekkür ederim; çünkü sualimin takip et
tiği gaye ve istihdaf ettiği maksat yonündem burada 
verilen izahat beni tatmin etmiş değildir ve cevapları 
bu maksada tevcih edilmiş değildir efendim. 

Efendim, şimdi müsaade buyurursanız, Anayasa
nın 56 ncı maddesi, herkesin, sağlıklı ve dengeli bir 
çevrede yaşama hakkına sahip olduğunu, çevre sağ
lığını koruma ve çevre kirlenmesini önlemenin dev
letin ve vatandaşların vazifesi bulunduğunu açıkça 
beyan ederek; devletim, bu (görevleri yerine getirirken 
kamu ve özel kesimlerdeki kurumlardan da yararla
nacağını, bu konuda onları demetlemeye tabi tutaca
ğını belirtmektedir. 

Şimdi, sayın hükümetin tütünden tekellerin kal
dırılmasıyla vaki iktisadî politikası için herhangi bir 
şey söylemiyoruz. Burada ifade etmek istediğimiz 
nokta, 'bütün meseleleri iktisadî kıstaslarla, iktisadî 
ölçülerle ve İktisadî düşüncelerle ne halletmeye, ne 
de İzah etmeye imkân yoktur. Çünkü meselelerin bir 
de ahlakî, terbiyevî ve içtimaî tarafı vardır. Bu te
keller, tütünler üzerine konulurken, eminiiım ki, genç
lik ve çocuklar düşünülmüştür. 

j Sigaranın bugün ta ilkokullara kadar sirayet et
tiğini ve öğretmen odalarında sigaradan mustarip 
öğretmenlerin, artık millî eğitimde bile bir şikâyet 
mevzuu olduğu her zaman rastlanılan hadiselerdir. 

Şimdi, sadece para, sadece iktisadî cihetten me
seleleri ele aldığımız içindir ki, burada üzülerek ifa
de ediyorum, içişleri Bakanımdan komisyonda soru
lan bir suale, «Fuhuş, altı misli artmıştır» denildi. 

DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECt 
(Konya) — Ne alakası var?. 

ALİ TOPÇUOÖLU (Kahramanmaraş) — Yapma 
yahu!... 

BAŞKAN — Devam edin sayın hatip; lütfen sö
zünü kesmeyin efendim. 

MAHMÜD ALTÖNAİKAR (Devamla) — Alaka-
I sı şudur efendim; bu da belki bir iktisadî kazanç 

mevzuudur. Kazanç mevzuu diye eroini de serbest bı
rakamayız., 

Şimdi, tütünün her yerde ve ne kadar zararlı ol
duğu, bilhassa gençlik için ne kadar yıpratıcı bir 
unsur olduğu bilinmekte, bütün tabiplerce ve bütün 
mc:mlei!cetlerce bunun içim tedbir atanmaktadır. ©iz bu 
c'hetle tütün üzerindeki inhisarın kaldırılmamasımı is
tiyoruz. Tütünün pazarlanması, evsafının ve kalite
sinin yükseltilmesi ve tütünün değerlendirilmesi için 
lazım gelen tedbirleri aldığı takdirde biz de hüküme
tin yanımda olacağız ve alacağı bu tedbirler için die 
hükümeti alkışlayacağız, takdir edeceğiz. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Alın
mıyor mu beyefendi?. 

MAHMUD ALTUNAKAR (Devamla) — Eğer 
mesele, hakikaten müstahsili himaye ve korumak ise, 
pazarlamasını, araç ve gereçlerini temin etsin, kredi 
versin, daha çek istihsal edecek imkânlar sağlasın; 
fakat tütünün bir kontrol altımda muhafazasını da 
gençlik ve içtimaî durumlar 'bakımından bir zarureti 
olarak görüyoruz. 

Hürmetlerimle efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Altunakar. 
13. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 

m, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 

I ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Ata-
soy'un cevabı (6/473) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Hatay 'Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, tahmil ve tahliye içlin İs
kenderun Limanına yanaşan bazı yük gemilerime ön
celik tanındığı iddiasına ilişkin Ulaştırma (Bakanından 

1 sorusu bulunmaktadır. 
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ıSayın Demirtaş?... Burada. 
Cevap vereceik sayın bakan?... Burada. 
'Soru önergesini! okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 
İskenderun Limanına yanaşan bazı firmalara bağ

lı gemilere öncelik tanınması ile ilgili sorulanının Sa
yın Ulaştırma Bakanı tarafından sözlü olarak oevap-
landırıknıasın'a yüksek delâletünüzl saygı ile rica ede
bim. 

Abdurjıahirnafl Demıirtaş 
Hatay 

1. (İskenderun Limanındaki yoğun trafik dolayı
sıyla yük gemilerinin limana yanaşmlaisı ve yüklerini 
boşaltması veya yük alması uzun zaman almaktadır. 
Ancak Koçtuğ ve Deniz Nakliyat sirkatlerime bağlı 
gemlerin sıraları gellmediği halde, Ankara'dan emir 
istihsal ederek, tahmil ve tahlÜyeleri için öncelik ta
nındığı doğru mudur?. 

2. 'Bu gemiler normal ticarî emtia taşıdıkları 
halde, neye istinaden bunlara öncelik tanınmaktadır?. 
Ortada bir rüşvet ve suiistimal mevcut mudur?.. 

3. lönceliik tanıman başkıa firmalar var mıdır?. 
4. Isdemıirle ait liman tesisleri boş dururken tah

mil ve tahliye işlemlerinde bu tesislerden neden fay-
dalamlmıamaktadır?. 

'BAŞKAN — Ulaştırma Bakanı Sayın Veysel 
Atasoy; buyurun efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın 'Başkan, değerli milletvekille-
îîi; Hatay Milleltvekili Sayın Abdurrahman Demirbaş' 
in, İskenderun Limanına yanaşan 'gemilere ait sözlü 
soru önergesinde belirtilen hususlar hakkında, bakan
lığımızca yapılmakta >ölan çalışmalarla ilgili, görüş
lerimi arz etmek istiyorum. 

'1. İskenderun Limanında, yoğun trafik dolayı
sıyla yük gemilerinin limana yanaşması ve yükünü 
boşaltması veya yük alması uzun zaman almaktadır. 
Ancak, Koçtuğ ve Deniz Nakliyat Anonim Şirketle
rine bağlı gemilere herhangi bir ayrıcalık .tanınma
maktadır. 

Diğer yönden, kontinant (oontinent) Amerika -
Akdeniz - Adriyatik hattında lineer taşımalar, mun
tazam sefer yapan Türk bayraklı gemilere, 28.6.1982 
gün ve L 4.7/3583 sayılı yazımızla, bütün limanlar
da Öncelik verilmiştir. 

2.- İBu şekilde bir uygulamaya ihtiyaç hissedilme
si, aşağıda belirtilen sebeplerden ileri gelmektedir : 

Lineer taşıma yapan gemiler, kalkış ve varış li
manları dahil, uğrayacakları bütün limanlara varış 
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ve ayrılış tarihlerini çok önceden belirtmekte olup, 
bu tarihleri zamanında ıliman işletmelerine ve liman 
başkanlıklarına bildirmektedirler. Yükün türü de bel
li olduğundan, limanlarda çalışma programları bu
na göre değerlendirilerek, diğer hizmetlerin de aksa
tılmadan yürütülebilmesi sağlanmaktadır. 

Ayrıca, diğer gemilerin de, bir program dahilin
de çalışımalarını yürütmeleri, liman faaliyetlerini 
olumlu yönde etkilediğinden, deniz taşıma şirketleri
nin buna özendirilmesinde yarar görülmektedir. 

Bu gemilerin uğrayacağı her limana müteveccih 
ayrı ayrı yükleri bulunduğundan, bir liman payına 
belirli ve diğer gemi yüklerine oranla daha az mik
tarda yük isabet ettiğinden, işlemleri kısa zamanda 
tamamlanmaktadır. 

3. Lineer taşıma yapan bütün firmaların Türk 
Bayraklı gemilerine söz konusu bu öncelik tanın
maktadır. 

4. Iran-Irak Savaşı dolayısıyla Mersin ve İsken
derun limanlarının aşırı derecede gemi (trafiğine sah
ne olması sebebiyle, Isdemir Limanından istifade 
edilmesi için, 1980 yılında İskenderun Limanının al
ternatifi olarak Isdemir Limanı genel taşımaya der
hal açılmıştır, halen bu limanda taşıma hizmetleri 
devam etmektedir. 

Keyfiyeti bilgilerinize arz ederim. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
ISayın Demirtaş; buyurun efendim. 

ABDURRAHMAN 'DEMİRTAŞ (Hatay) — Yü
ce 'Meclisin Sayın 'Başkanı, sayın üyeler; sayın ba
kana teşekkür ediyor ve sizleri saygıyla selamlıyo
rum. 

İskenderun Limanı, gerçekten çok sıkışık bir tra
fiğe sahip; özellikle İran ve Irak savaşı dolayısıyla 
bu limana gelen ve bu limandan ayrılan gemi sa
yısı oldukça fazladır. Yalnız, tespit ettiğimiz bir ha
dise var; Koçtuğ Firmasının gerçekten bazı gemile
rine öncelik tanınmış. Bu konuyla ilgili haber ma
hallî gazetelerde çıktı, hatta mahkemeye dahi veril
di; fakat, ben önergeyi verdikten sonra bu hadise de 
gelişti.. Liman Müdürüne soruyorlar, «Niçin öncelik 
verdiniz?» diyorlar. O da, «Merkezden emir aldım» 
diyor. Bunu mahallî gazete yazdı. Daha sıkıştırılınca 
da, «Keyfiyet budur» deyip çıkıyor. 

(Bu önerge verileli 4 aya yakın bir zaman oldu
ğu için, İskenderun Liman Müdürünün görevden alın
dığını sonradan öğrendik. Ortada bir hadise var ki, 
Sayın bakanım, liman müdürünü oradan aldınız. 
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ULAŞTIRIN! A BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Odayla ilgili değil 

ABDURRAHMAN DEMİRTAŞ (Devamla) — 
Efendim, kendisinin ifadesi Ibü. Ortada bir hadise 
var; gerçekten liiman müdürünün oradan alınışının 
İskenderun'da müspet bir tesir yaptığını gördüm. 
Çünkü, dedikodular ayyuka çıkıyordu; bu dediko
duların önlenmesi 'bakımından faydalı olmuştur. 

•Öte yandan, İskenderun'da yalnız Îsdemir Lima
nı değil, bundan 'başlka 5 liman daha var. Maale
sef bunlar arasında bir koordinasyon yok sayın ba
kanım. 

(Sayın Cumhurbaşkanımız Isdemir'i ziyaret ettiği 
zaman, «Nasıl, liman çalışıyor mu?» diye Îsdemir 
Liman Müdürüne sordu; o da, «Çalışıyor; ama bir 
koordinasyon yok» diye cevap verdi. 

O zaman dahi Sayın Çuırnhudyaşkanıırnızın huzu
runda bu söylendi.' 

Acaba, bu 5 yük boşaltma ve yük alma liman-
iaonda biır koordinasyon yürütülemez mi? Bu işin, 
elbetteki, Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılması 
gereklidir kanaatindeyim, 

Saygılarımı sunuyorum, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Demirtaş. 
Sora cevaplandırılmıştır. 
14. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 

salgın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere 
ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/476) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, salgın hayvan hastalıklarına 
karşı, alınan önlemlere ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Balkanından sözlü sorusu bulunmaktadır. 

Saym Gökgün?.^ Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 

Türkiye Büyük Miillet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi arz ederim. 

Ertuğrul Gökigün 
Aydın 

1'. Türkiye'de salgın hayvan hastalığına karşı 
1983 ve 1984 yıllarımda toplam kaç baş hayvana ko
ruyucu olarak aşı tatbik edilmiştir? -

1985 Ekim ayına kadar koruyucu olarak aşılanan 
toplam hayvan miktarı ne kadardır? 

2. 1985 yılı Ekim ayına kadar brucellosis mü
cadele programının tahakkuk oranı yüzde kaçtır? 

3. Kaç ilde, kaç mihrakta ne kadar hayvana 
Brucellosine karşı koruyucu aşı tatbik edilmiştir? 

Tazminatlı olarak kaç sığır imha edilmiş, ne ka
dar para ödenmiştir? 

(BAŞKAN — Tarım, Orman ve Köyişleri Ba
kanı Sayın Hüsnü Doğan; buyurun efendim, 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ OOÖAN — Saym Başkan, muhterem 
milletjvekillerıi; Sayın Gökgün 1 inci sorusunda, 1983 -
1984 yıllarında ülkemizde toplam olarak kaç hay
vanın, salgın hayvan hastalıklarına karşı aşılandığını 
ve 1985 yılında da durumun hangi safhada olduğu
nu sormaktadırlar. 

Elimizdeki kayıtlara göre 1983 yılında 105 milyo
nun biraz altında. (Rakamların anlaşılması için yu
varlak söylüyorum) 1984 yılında ise toplam olarak 
108 milyon baş hayvan aşılanmış ve ilaçlanmıştır. 
1985 yılı Kasım ayı sonu itibariyle, 92 milyon baş 
hayvan aşılanmış ve ilaçlanmış olup, çalışmalarımız 
devam etmektedir. 

2 nci ve 3 üncü soruda sorulan brucellosis mü
cadelesine gelince: Bu konuda hazırlanan projenin 
uygulanması halen sürdürülmektedir. Gayemiz, 
bruceHosise karşı dayanıklı ve aşılanmış bir nesil 
ortaya çıkarmak ve hastalığın eradikasyonuou sakla
maktır. 1985 yılında 5'8 mihrakta brucellosis meli-
tensis, 17 mihrakta brucellosis abortus hastalığı tes
pit edilmiştir. Bu mihraklarla, proje bölgesi olan 
21 ilde 211 bin 500 buzağı brucellosis abortus S. 19 
aşısı ile 2 657 650 kuzu ise brucellosis melitensis 
Rew 1 aşısı ile aşılanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, önergenin sön bölümün
de, de tazminatlı olarak kaç sığır imha edildiği ve ne 
kadar para ödendiği sorulmaktadır. 1985 yılında ya
pılan müşahedeler sonucu, 191 baş hayvan Brucel
losis yönünden müspet görülmüş ve imha edilmiş
tir. Hayvan sahiplerine bedel olarak toplam 20 mil
yon 372 bin lira para ödenmiştir. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
BAŞ/KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Saym Gökgün, görüşünüzü açıklayacak mısınız? 

ERTUĞRUL GOKGÜN (Aydın) — Evet efen
dim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Göfcgün. 

ERTUĞRJUL GÖKGÜN (Aydın) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; Sayın Tarım Orman ve 
Köyiişleri ^Bakanına, soruma cevap verdiği için, hu-
zururiuzda teşekkür ederim. Yalnız, verilmiş olan 
rakamlar tatminkâr değildir. Bugüne kadar sormuş 
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olduğumuz sorulara aldığımız cevaplarda, verilen I 
rakamlarda büyük eksiklikler ve çelişkiler mevcut
tur. 

Şimdi, burada önem taşıyan ekonomi ve insan 
sağlıdığıdır. Salgın hayvan hastalıklarıyla mücadele 
edilmeyen bir bölgede, bir yerde, bir ülkede, insan 
sağlığından söz etmek zordur; çünkü, insanla hay
vanlar arasında müşterek hastalıklar vardır, bunla
rın birçoğu da çoik tehlikeli, tedavisi mümkün ol
mayan hastalıklardır. Bunların başında, her zaman di
le getirdiğim gibi, brucellosis hastalığı vardır. Onun 
arkasında verem hastalığı, onun arkasında ıkuduz, 
ruam, bunların belli başlılarıdır. Bunları artırarak 
80 küsura çıikarimaik mümkündür. 

iSayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, 
üzülerek belirteyim ki, mücadelede, 1985 yılında 
başarısız ve hedeflerin gerisinde kalmıştır. Verilen 
rakamlar bu çalışmalardaki başarısızlığı açıkça ifa- I 
de etmelktedir. Şöyle kü: 

1985 yılında 6 milyon hayvanın muayeneden ge
çirilip, teste tabi tutularak, brucellosis hastalığı ile I 
mücadele edilmesi gerekirken; bu, yekûn 3 milyon 
civarında kalmıştır. Bu konu, toplum sağlığı yönün
den çok tehlikelidir. Bunun sebebi de, bakanlık bün
yesinde yapılan reorgamizasyon sonunda kurulmuş 
olan ve «ATIK» denilen bir kuruluşun yanlış ödenek I 
dağıtmasından ileri gelmiştir. 1985 yılında 700 mil
yon liralık bir ödenek ayrılmış ve bu 700 milyon li-
rahk ödenekle yapılacak olan brucellosis mücade
lesi, maalesef 1985 yılında, ATK yüzlünden yapıla
mamıştır. ATK'da, bu mücadele ve hastalıklardan 
anlayan kişiler yoktur. Onun için, 700 milyon lira
yı, âdeta illere eşit olarak dağıtmışlar ve mücadele 
yapılacak olan iller ise ödeneksiz kalmıştır. Ayrıca, 
bu paraları da geri toplayamadıkları için, başarısız 
bir 'halde huzurunuza çıkmış bulunmaiktadırîar. 

30 milyon baş hayvanın paraziter hastalıklara kar
şı koruyucu olarak ilaçlanması gerekirken, ancak 3 
milyon hayvan ilaçlanabilmiştir. Bu da, gene yapılan 
reorganizasyon sonucu olarak, işi anlamayan kişile
rin eline, böylesine teknik ve önemli konuların ve
rilmiş olmasından ileri gelmektedir. Bu azalma ise, 
vahim bir şekilde önümüzdeki yıllarda âş, devam ede
cektir. 

Şap hastalığına Jcarşı 15 milyon baş sığırın aşı
lanması programa alınmışken, bu miktar 8 milyon 
civarındadır; yani hedeflerin gerisinde kalınmıştır. 
Geçen yıl 7 proje programa alınmışken, bu yıl ise 
bu projelerin birçoğundan sarfınazar edilmiş ve an- | 
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cak sadece şap ile brucellosis hastalıklarının müca
delesinin yapılması programlanmıştır. 

Verem hastalığı bugün toplumu tehdit etmeye 
başlamıştır; basında ve TRT'de bunları işitiyoruz. 
Veremli bir ineğim sütünü içen bir insan, mutlaka 
verem hastalığına yakalanır. Onun için, çok önem 
taşıyan bu 'konuda, geçen yıllarda 3 milyar lira ay
rılan hayvan hastalıklarıyla savaşa, bu yıl 1,6 milyar 
lira ayrılmıştır. Bu da, bundan sonraki mücadele
lerin de başarısız olacağını, bu konuya önem veren 
bir kadronun mevcut olmadığını, reorganizasyon fe
lâketimin bu sonuçları meydana getirdiğini açıkça ifa
de etmektedir. 

Sayın balkan, gensorumuza cevap verirken, bir 
bilim adamımdan söz etmişti, onu burada tekrar et
mek istiyorum1: «Üzerinde konuştuğunuz konuyu öl
çebiliyor ve bunu rakamlarda ifade edebiliyorsanız, 
konu hakkında bir şeyler biliyorsunuz demektir» de
mişler ve bizi âdeta mat ettiklerini sanmışlardı. Bu 
rakamları ölçmeden yazdığınızı sayın ilim adamı 
düşünmemiş, aklına gelmemiş; ona ne derdi acaba? 
Ölçmeden, biçmeden, toplumu ikna etmeyecek ra
kamlarla huzurunuzda konuşulmasını hoış karşılamı
yorum. Bugüne kadar verilen cevapların hepsimde, so
rularım yanlış cevaplandırılmış, yanlış rakamlar ve
rilmiştir; bunun üzüntüsünü taşıyorum. Bu durum, 
Anavatan Partisini de müşkül duruma sokmakta
dır; iyi niyetlerle yapılan planlar, projeler ve parti 
tarafından sarf edilen emekler de boşa gitmektedir. 
Bu, her ne kadar beni alâkadar etmiyorsa da, Türk 
Milletini yakından alâkadar ettiği için, burada be
lirtmek zorundayım.; 

Hepinize saygılar sunarım. 

'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Gökgün. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

15. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 

'BAŞKAN — 15 inci sırada, yer alan, Aydın Mil
letvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sorusu, Meclis içtüzüğünün 97/3 
maddesine göre, birden fazla sorunun görüşülmesi 
mümkün olmadığından, ertelenmiştir. 

16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da yayımlanan bir 
gazetedeki habere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/480) 
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BAŞKAN — 1'6 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş' 
da yayımlanan bir gazetedeki habere ilişkin Başba
kandan sorusu var. 

Sayın ©ayezit?... Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Sözlü soru ertelenmiştir. 
17. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğtu'nun, dış ülkelerdeki bölücü ve yıkıcı faaliyet
lere karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Mü
dürlüğünce alınan tedbirlere ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/489) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, dış ülkelerdeki bö
lücü ve yıkıcı faaliyetlere 'karşı Basın Yayın ve En
formasyon Genel Müdürlüğünce almam tedbirlere 
ilişkin Devlet Bakanından sorusu yer almaktadır. 

Sayın Sökmenoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-

taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/493), 

BAŞKAN — 18 inci ,sıra!da yer alan, Hatay Mil
letvekilli Sayın Abdurrahman Demirtaş'ın, Tarım Or-
mairt ve Köyişleri Balkanından sorusu, Meclis İçtü
züğünün 97/3 üncü maddesine göre ertelenmitşiir. 

19. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun* enflasyonun durdurulamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'm cevabı (6/495) 

iBAŞKAİN — 19 uncu sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, enflasyonun durdurula
mayış nedenine ilişkin (Başbakandan sorusu yer al
maktadır. 

Sayın 'Nalbantoğlu?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Buradalar. 
»önergeyi otkutuyoruım: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından söz

lü olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica 
ederim. 

Saygılarumla. 
Hilmi Nalbantoğlu' 

Erzurum 

1. Enflasyon ile mücadele hükümetin baş soru
nu olmasına rağmen* enflasyon neden durdurularnıyor 
veya aşağı çekilemiyor? 

2. Enflasyonla mücadelede hükümetinizce ger
çekleştirilen ekonomik uygulamaların rolü nedir? 

3. IMF yaptırımları enflasyonu körüktemiyor 
mu? 

BAŞKAN — Başbakan adına (Devlet Bakanı Sa
yın Kâzım Oksay; buyurun efendim. 

IDEVUET BAKANI KÂZİM OKSAY (Bolu) — 
Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyeleri; enflas
yon ile mücadele edilerek, enflasyon hızının geriletil-
mesi konusu, hükümetimizin öncelik verdiği konu
ların en başında geldiğini biraz evvelki konuşmam 
sırasmda da ifade etmiştim. Enflasyonun düşürül
mesi konusunda, hükümetimizin izlediği politika so
nucu, bugün ulaştığımız seviyeyi açıklamadan önce, 
bazı genel tespitler yapmakta, herhalde yarar var
dır. 

Türkiye'de enflasyon hızı, genel olarak, toptan 
eşya fiyatları endeksinin değişme oranıyla ifade edil
mektedir. Fiyat endekslerini derleyip, ilan eden 3 
kuruluş bulunmaktadır; Devlet İstatistik Enstitüsü, 
Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, bunlara ilave
ten İstanbul Ticaret Odası. 

Farklı madde gruplarıyla olayı irdeleyen bu ku
ruluşların açıkladıkları aylık ve yıllık enflasyon hız
ları, birbirlerinden farklı çıkabilmekte ve haklı ola
rak birçok kişiyi şaşırtmaktadır. Ancak, yıllık eği
limler olarak birbirlerine paralel gelişmeler göster
diklerine de dikkat etmek gerekir. 

Hangi kuruluşun endeksinin enflasyon hızını ger
çeğe daha yakın yansıttığı konusundaki tartışmalara 
karşı,' en kapsamlı olan ve en yeni anketlere dayanan 
endekslerin izlenmesine ve ilan edilmesine taraftar 
olduğumuzu ifde etmek isterim. 

Fiyat endekslerinin, toplumların zaman içerisin
de değişen tüketim ve üretim eğilimlerini göz önüne 
alması, lüzumu, herkes tarafından kabul edilen bir 
gerçektir. Bu şartlara uyan endeksler, Devlet İsta
tistik Enstitüsünün toptan eşya ve tüketici endeks4 

teridir. Diğer endeksler ise, geçmiş yıllarda karşılaş-
tırabilme yararı açısından ve çeşitli araştırmalarda 
da kullanılabilecekleri düşüncesiyle, en azından bir 
süre daha devam ettirilecektir. 

Bir diğer konu; enflasyon hızının, yıllık ortala
malar veya dönemler arası ortalamalar yöntemiyle 
mi, yoksa yıl sonundaki faizini ölçen 12 aylık değiş
me oranı ile mi ölçülmesi gerektiği konusudur. Biz
ce, her ikisi de kullanılabilir; ancak, enflasyon hı
zının yükselmekte veya düşmekte olduğunun gösterge* 
si, kanaatimizce yıl sonu hızı veya hangi ayda isek, 
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geçen yılın aynı ayına göre enflasyon hızındaki de
ğişmedir. Bu görüşten hareketle, gerek 1985, gerek
se 1986 programlarında enflasyonun; düşürülmesi 
istenilen hedef olarak toptan eşya fiyatları endeksi
nin yıl sonundaki değişme oranını belirtmiş bulunu
yoruz. 

Bu genel tespitlerin ışığında, enflasyon hızını ge
nel toptan eşya fiyatları endeksinin değişme oranı 
ile ölçtüğümüze göre, 1983 yılı sonunda yüzde 40'ın 
üzerinde bir enflasyon hızına yükselindiği de göz 
önüne alınarak, eniflasyon konusuna yaklaşılmahdır. 

,1984 ve 1985 yıllarında, ekonominin temel sorun
larının çözülmesi ve özellikle yıllardır sübvansiyon
larla ayakta durabilen KİT'lerin bütçeye yük olma
dan, verimli çalışan, kaynak yaratan işletmeler ha
line dönüştürüknesi için gösterilen çabalar artmıştır. 
KİT'lerin, biraz fiyat artışlarını da hızlandırma paha
sına, kaynak yaratan kurluşlar haline gelmesiyle ve 
ayrıca bütçeye kaynak yaratacak Katma Değer Ver
gisiyle, bütçe dışı Savunma Sanayii 'Destekleme Fo
nu, Toplu Konut Fonu ve benzeri fonlar da ihdas 
edilerek, ekonominin sağlam bir temele oturtulması 
işi tamamlanmıştır.; Bütün bu uygulamaların, ilk uy
gulandıkları yılda enflasyonu hızlandırıcı etkilerine 
rağmen, eniflasyon hızı, Devlet istatistik Enstitüsü 
toptan eşya fiyatları endeksinin 1984 yılı rakam
larına göre yıl sonu enflasyon hızı yüzde 53,5 iken, 
bugün yüzde 38,2'ye indirilmiştir. Demek ki, uygu
lanan politika, enflasyonu geriletecek bir politikadır 
ve 1985'teki kaynak yaratma çabalarına rağmen, 
enflasyon hızı gerilemeye başlamıştır. Devlet İstatis
tik Enstitüsüne göre, 14 puanlık bir gerileımeriin ger
çekleştiği görülür. 1986 yılında da, bu tür yeni et
kenler olmayacağına göre, enflasyon hızının daha 
da gerileyeceğini söylemek yanlış olmayacaktır. 

IDiğer taraftan, iMF'nin, hükümetimizin izlediği 
politikalara, kendi görüşlerini belirterek danışmanlık 
görevi dışında herhangi bir empozesi olmamıştır. 

Yüce Meclise saygılarımı sunuyorum. 

-(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nalbantoğlu, görüşünü açıklayacak mısı

nız? 
HÜLIMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Evet, 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Nalbantoğlu. 

HüLMUt NALBAINTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, sayın milletvekilleri; hepinizi saygı ile se
lamlıyorum. 

iSayın 'bakanımızım izahatını dinledik. Bence, bir 
sürü akademik konuşimaya teğet konuşmalar yaptılar. 

ıDEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Zaten sizin için ne söylesek fark etmez. 

MUSTAFA OAKAİLDĞUU (Antalya) — Anla
madığınız konuyu konuşmayın beyefendi. 

'BAŞİKAIN — Siz devam edin Sayın Nalbantoğlu. 
Lütfen sayın hatilbin sözünü kesmeyiniz. Demek 

ki, sayın hatip tatmin olmadılar. 
iHtLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Beyefen

di, bendenliz «Enflasyonu nüye aşağı çekemediniz» 
dedim. Sayın Başbakanımız... 

BAŞKAN — Bir dakika efendim... 
Sayın hatip, «akadeimûk laflar» dediler; demek, 

öyle değerlendirdiler. İSayın milletvekili, İçtüzükteki 
ye ikisine göre, cevaptan tatmin olimadığı yönlerde 
kendi görüşlerimi açıklamaktadırlar; lütfen sözünü 
kesmeyelim. 

Buyurun Sayın Nalbantoğlu, devam ediniz. 

HİLMİ NALBANTOĞLU ^Devamla) — «Aka
demik konuşmaya teğet» demek, hakaret değil ki... 

Bendeniz ve bütün vatandaşlarımız, tabiî icraatın 
dişından, şunu görüyoruz : Sayın Başbakanımıza sa
yın baklanlarımıza ve hükümet programlarına baktı
ğımızda, deniyor ki; «6 ay İçerisinde enflasyon yüz
de 25'e, bir 6 ay sonra da helki yüzde lO'lara düşü
receğiz.» Niye?. Hakikaten, ben de icraatın dışından 
lbir vatandaş olarak, öteden beri düşünüyorum, Sa
yın Başbakanımız bunu dediğine göre elbette bir he
sabı vardı; ama acaba bu enflasyon niye düşmüyor?. 
Samimi söylüyorum, bu hususta ben de kafa yor
dum. 

1923 yılından beri de enflasyon var; ama hızları 
az. Enflasyon 1950, 1960, 1970, 1980 yılarına kadar 
var. 1970 - 1980 döneminin 1978'le 1980 yılları ara
sında epeyce çoktu; fakat hu son 10 yılık' dönemde 
bile, hiç olmazsa taban fiyatları olsun, memur, işçi -
ücretleri olsun, enflasyonun üzerinde veriliyordu, ya
tırımlar yaipılıyordü. Ayrıca, o dönemde iki defa da 
petrol şoku yapıldı. Nasıl?. 1974 yılında petrolün va
rili 2,5 dolardan 12 dolara çıktı, 1979 yılında ise yi
ne varili 24-28 dolara kadar yükseldli; fakat yatırım
lar da yapılıyordu. O sıralarda da enflasyon durduru-
lamadı, arttı; ama bazı nedenleri Vardı. ŞimdÜ ise, 
1980'den tali yine enflasyon, sayın bakanımızın d!a, 
Sayın Başbakanımızın da dediği gfifoİ, hükümetimizin 
baş uğraşı olmuştur. Fakat bir vatandaş olarak 'ba
kıyorum; yatırımlar az, işçiye de, memura da enflas
yon oranında bir ödeme yapılmıyor, taban fiyatları 
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az, yatırımlar da az. İnsancıl değerlere pek önem 
vermeyecek sosyal içerikten yoksun programlar da 
uygulanıyor; fakat enflasyon niye duırdüırüüamıyor di
ye hakikaten düşündüm, kafa yordum. Ekonomist de-
ğükrı, belki bir nedenini, çaresini 'bulamadım; ama 
düşüncelerimi arz etmekte ben de serbestim. Enflas
yonun milletli ve beni de sıkıp, suyumuzu çıkardığı 
şu devrede, acaba Ibu enflasyon bizi neden böyle bu
nalttı diye düşündüm. Gerçi, şöyle düşündüm : Ban
ka 'banker skandallan oldu, şirket kurtarma operas
yonları oldu, armatörlere haksız bazı kazançlar akta
rıldı, hayalî lihracaata belki haksız fazla vergli iade
leri verildi holdinglere fazla fiyatla; İki misli, üç 
ttiDüslİ fiyatla ihaleler yapıldı. 

DEVLET BAKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Başka çamurlar kaldı mı?4 

HtlJMIİ NALBANTOĞLU (pevamla) — Diğer 
taraftan, birçok şirkete hak edişlerinden fazla hak 
edişler verdi, onların cebine girdi ve dolayısıyla da, 
Hazinenin 'boşalması nedenliyle, hükümetimiz para 
'basmak zorunda kaldı; buna da emisyon deniyor. Ka
nımca bu sebeple enflasyon durmuyor. 

Türkiye'de âdeta özalizm keyfîliği var, kapkaç 
ekonomli düzeni var, dolayısıyla .da,' bu gibi ekono
miye egemen oTunamıyor. Talbiî, şirketler ve holding
ler ölçüsüz ibanka kredileri de kullandılar; bankalar 
da bu yüzden sıkıntıya düştü. 

DEVLET SAİKANI KÂZIM OKSAY (Bolu) — 
Battı, battı... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Banka
lar Hazineye müracaat etti ve Hazine emisyon yaptı. 
Nitekim, bu senek'i bütçe görüşmelerinde görüidü ki, 
geçen seneden 500 (milyon fazla para piyasaya sürül
müş. 

MUSTAFA ÇAKALOÖLU (Antalya) — 500 mil
yar.! 

HİLMİ NALİBANTÖÖLU '(Devamla) — Affe
dersiniz, 500 milyar. 

MUSTAFA ÇAKALOÖLU (Antalya) — Hocam, 
kendi mevzuunuzda könuşsamz^ 

HİLMİ NALBANTOÖLU {Devamla) — Ben 
kendi götrüşierimi arz ediyorum, sabırla dinleyin. 

BAŞKAN — Devam edin efendim. 
HİLMİ NALBANTOÖLU (Devamla) — Sayın 

Başbakanımızın yüzünü görmeye hasret kaldık; teş
rif ederlerse belki 'izah ederler. 

Netice şu : Bu arada israf da fazla, israfın da 
hesabı yok. Dövizimıiz var; ama blir sürü de fuzuli 
şeyler ithal ediyoruz, Niye?. Gerçi döviz var diye 8 

milyon dolar da yatalk ücretli veriyoruz; o da 'kötü 
bir şey. Hafta geçmeden hükümetçe zamlar yapılı
yor; bu da doğru. Piyasanın kontrolü yapılmadığı 
için, özel teşebbüsler de ürünlerime kafadan zam üs
tüne zam yapıyor. 

BAŞKAN — Sayın Nalbantoğliu, toparlayın efen. 
•'" dijm. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bitti 
efendim. 

AHMET İLHAMI KÖSEM {Malatya) — Sen 
şiirlini oku. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — KİT 
mamullerine bir sürü zam üstüne zam gelliyor. Çün
kü, maliyet kontrolü yok, mamuHerdleki girdi fiyat
larını düşürme çabası yok, üretim1 artışı sağlamak 
(için gayret yok; fakat israf çok. O halde ne yapma
lı?. Ben düşündüm; ama belki de Sayın özal1 daha 
dfconomıisttir, ekonomistlerine (inceletir; emisyonu dur
durmak, faizleri düşürmek ve yatırım yapmak lazım
dır. Çünkü 'işsizlik de enflasyonu yaratır. Mesken ya
pımını artırmak lazımdır ama böyle 150-1180 metre 
karelı'.k meskenler değil, daha çok adette ve (mem
leketin her yerinde olması lazım, 

Zamları durdurmak lazım; çünkü maliyet artışı 
da enflasyonu artırıyor. İsrafı önlemek lazım. Ver
gileri .azaltmak lazım; ama vergisi alınmayanlardan 
da o vergileri almak lazım. Haksız kazançları da ön
lemek Üazım. 

Bende düşüncelerimi arz ettim... 

ÖMER NECATİ CENGİZ (İstanbul) — Bir şdlirle 
bJtir konuşmanı. 

HİLMİ NALBANTOÖtlU '(•Devarmla) — Şiir da
ha çok kızdırır, vaz geçiyorum. 

'Saygılar sunarım. (SHP sıralıarmdan alkışlar.) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-

lu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
20. — 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) 

21. >— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karakolundaki bir tecavüz iddiası 
hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/501) 

BAŞKAN — 20 ve 21 inci sırada yer alan, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in soruları İçtüzüğün 97/3 
maddesine göre ertelenmiştir. 
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22.— 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) 

!BA!ŞK!AN'— 22 nei sırada, istanbul Milletvekili 
Feridun 'Şakir öğünç'ün, Almanya'da öğrenci olan 
ve pasaportunu kaybeden bir vatandaşımıza yeniden 
pasaport verilmemesinin nedenine ilişkin İçişleri Ba
kanından sorusu var. 

Sayın öğünç?... Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?... Bur adalar. 
'Soru, 'bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

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

(BAŞKAN — 23 ,sırada, Eskişehir Milletvekili 
Mehmet Nuri Üzerin, Başbakanlıkta görevli bir mü
şavir tarafından yabancı yayın ajanslarına politik 
demeç verildiği iddiasına ilşkin Başbakandan soru
su var. 

(Sayın Üzeİ ... ^Buradalar. 
Cevap verecek 'Sayın balkan?.,. Yoklar. 
'Soru ertelenmiştir. 

24. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H? Hüsnü Do-
ğan'ın cevabı (6/524) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekilli Kadir Narincin, Tarım - tş Sendikası Şube Baş
kanının, Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırımla Enstitü
sü Müessese Müdürü tarafından dövüldüğü iddiasına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından soru
su var. 

tSayın Narin?... Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?... Buradalar. 
Soru önergeisrii okutuyorum: 

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

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak' 
cevaplandırılmasını arz ederini, 

(Kadir Narin 
Diyarbakır 

Diyarbakır Bölge Ziraî Araştırma Enstitüsü Mü
dürlüğünde çalışan, Tarım1 - tş Sendikası Şu'be Başka

nı Sadık Yaşar'a 29.10.1985 tarihinde, mesai saatle
ri dahilinde, Şube Müdürü Veysi Akın'm odasında, 
Müessese Müdürü Ahimet Ertuğrul Fırat'ın saldırısına 
uğrayıp dövüldüğü doğru mudur?. 

Şujbe müdürü, bu hareketiyle yetinmeyip. oda dı
şına çıkıp orada bulunan ve çalışanlara hakaret ve 
saldırılarda bulunup, söz konusu çalışanları toplu 
'kışkırtmaya teşvik etmiş midir?. 

Bu konuda yapılan işlem ve alman tedbîrler ne
lerdir?. 

BAŞİK'AN — Buyurun Sayın Balkan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mii-
letvekilîeni; Diyarbakır Güneydoğu Anadolu Bölge-

Ziraî Araştırma Enstitüsünde çalışan bir geçici İşçi' 
sebebiyle, enstitü müdürü ile Tarımı - îş Sendikası 'Şu
be Balkanı arasında cereyan eden olay, adlî makam
lara intikal etmiştir. 

Olaya adı karışan !işçilerim enstitü müdürü hiak-
(kında ileri sürdükleri iddialar ise, bakanlığım müfet
tişlerince 'ilgili mevzuat uyarınca cezaî ve idarî yön
den soruşturulmakta olup, neticesine göre icap eden 
işlem yapılacaktır. 

Arz eder, saygılar sunarını. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim ISayın Bakan. 
Sayın Kadir iNarin, görüşünüzü açıklamak ister 

misimiz 'bu ctevap karşısında?, 
KADİR NARÎN '(Diyarbakır) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Narin. 
KADİR NARİN ^Diyarbakır) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
50 gün evvel Meclis Başkanlığına vermiş oldu

ğum sözlü sorum, biraz evvel sayın bakanım tara
fından sizin de görüşlerinize arz edildi; ancak ce
vap yok, sayın 'bakanım hiçbir şey söylemediler. 

Olay 24.10.1985 tarihinde oluyor, sendikaya in
tikal ettiriliyor. Sendika şube 'başkanı arkadaşım, ko
nuyu ilgili işverene; yani böıllge müdürüne götürüyor. 
Bölge müdürü, tıpkı hükümetimizin bugün takındığı 
tavra paralel olarak, Türkiye'de sendikayı, sendika
laşma hareketini, Türk işçisini tanımıyormuşçasına 
sendika şube başkanına telefonla hakarette bulunu-
yoır. Bununla da yetinmiyor; 10 kilometre mesafe
den arabasıına altlayıp Diyarbakır merkezine geliyor 
ve şube müdürünün odasına girip, ilgili sendika şu
be başkanını, şube müdürünün odasına çağırtıyor. 
Gayet saf ve temiz kalpli olan sendika şube 'başka
nı, İçeriye girdiğinde, sözü edilen bölge müdürü Er-
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tugruıl Fırat bey kardeşim yerinden kalkar kalkmaz 
arkadaşın suratına yumruklarla vurmaya- başlıyor. 

Sayın milletvekilleri, bu 'burada bitmiyor; 'bitsey
di, belki konu buraya kadar gelmezdi. Arkadaşım dı
şarıya çıkıyor, 250 kişinin çalıştığı bir müessesede, 
•rasgele, (Sayın bakanım hiç kusura 'bakmasın) başta 
Sayın Balkanım olmak üzere, herkese, ağza gelme
yecek lafları sarf ediyor. 

Sayın milletvekilleri, Ibu konuyu nereye kadar gö
türeceğiz, bu sorunlarımız nerede son bulacaktır? Sa
yın ve değerli 'bakanım; 50 gün evvel size intikal et
tirilen bu konu, göndermiş olduğunuz müfettişleriniz 
tarafından, eğer bugüne kadar 'bir raporla size geti
rilmemişse, acaba, «O müfettiş 'arkadaşımız, görevi
ni yapıyor mu, yapmıyor mü?» diye, hiç mi sorma
dınız? 

Kaldılki, bir sendika başkanının işyerinde görev 
başında dövülmesi, bana göre, demokrasiye tama
men ters düşer. Bir taraftan demokrasiden bahsede
ceğiz, diğer taraftan da görevli .arkadaşımızı görev 
'başında dayağa çekeceğiz. 

Sayın milletvekilleri, sözü edilen (bölge müdürü 
Sayın Fırat'ı, bugün değil, 22 sene evvelinden beri 
tanırım.. Bu arkadaşımın, benim de orada görevde 
bulunduğum süre içerisinde, tam 15 tane hadisesi ol
muştur. Kendisi, -kendisi gibi mühendis o!an arka
daşlara değişik tarihlerde saldırıda bulunmuş, konu 
bakanlığa intikal ettirilmiş, ancak maalesef sonuç alı
namamış ve bu arkadaşım yerinde kalmış, diğer suç
suz olan arkadaşım bir başka diyara tayin edilmiş
tir. 

Şimdi, sayın bakanımdan soruyorum : Sözü edi
len Brtuğrül Fırat arkadaşımın maharetleri nedir ki 
22 yıldan beri bu Ibölgede bekletiliyor? Dicle Nehri 
(kenarında gayet güzel bir arazi üzerindeki villa tipi 
bir binada safa sürüyor; bu nereden geliyor, bu 
desteği kimden alıyor? Bunu anlamak, bunu öğren
mek mümkün değildir. 

^ Kaİdıfci, demin de söylediğim gibi, sözü edilen 
insan, sadece orada çalışan insanlara değil, sayın 
bakanımın da içinde bulunduğu birçok yetkili insan
lara rastgele küfür etmesi, edebe mugayir laf etmesi 
bizi nerelere kadar götürür?.. 

Ben şu istekte bulunuyorum : Sayın bakanım, 15 
günden beri Diyarbakır'da idim, Diyarbakır halkı
nı, hemen hemen küçüğünden büyüğüne kadar, bu 
konu için dinledim. Siz de 'benden .evvel Diyarba
kır'a gitmiştiniz; ikonu Diyarbakır'da, Diyarbakır Be
lediye 'Başkanı ve ANAP milletvekilleri tarafından, 

tahmin ediyorum 11 veya 12 nei gün oluyor, size 
intikal ettirilmişti. Sayın bakan, siz milletvekiıllerini-
zi bile dikkate almadınız. Bırakın oradaki sendika 
başkanını, bırakın orada çalışan işçileri; kendi mil
letvekilini dinlemeyen bir bakana ne demek lazım 
geldiğini size soruyorum sayın milletvekilleri?.. 

Bu 'konuda şu anda söyleyeceklerim bundan iba
rettir. 

Hepinize saygılar'sunarım. (SHP sıralarından al
kışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Narin. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

25. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe' 
nin, Zonguldak Kömür Üretim Bölgesindeki işçi ve 
üretim açığına ilişkin sözlü sorusu ve Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin cevabı (6/526) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Manisa Milletveki
li Abdullah Çaikıırefe'n'in, Zonguldak Kömür Üretim 
Bölgesindeki işçi ve üretim açığına ilişkin Devlet 
Bakanından sorusu var. 

Sayın Çakırefe?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi' Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımm Devlet Bakanı Sayın Ah

met Kamevli tarafından sözlü olaralk cevaplandırıl
masını saygılarımla arz ederim. 

Abdullah Çakırefe 
Manlisa 

1. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü
ğündeki Zonguldak Kömür Üretim Bölgesinde işçi 
açığı var mıdır? Varsa ne kadardır? 

2. Yapılan yıllık programa göre üretim açığı 
var mıdır? Üretime bağlı 1984-1985 yıllarında ne gi
bi yatırım yapılmıştır? 

3. Türkiye'deki Demir Çelik İşletmeleri itoömür-
lerini nereden temin ediyorlar? Halen T. Taşkömü
rü Kurumu işletmelerinde stok kömür var mıdır? 
Var ise niçin ve ne kadar stok kömür vardır? Satış 
fiyatı nedir? 

4. 1985 Şubat ayından beri işletmeden emekliye 
ayrılanların tazminatları ödenmiş midir? ödenmedi 
ise niçin ödenmemiştir? -

5. Kozlu üretim bölgesindekıi bölge müdürü, di
siplin sağlayacağım diyerek, banyoları, tuvaletleri 
kilitleyerek, ocak ağzında elinde sopa ile işçilerin 
üzerine yürüyerek İşçilere hakaret ettiği doğru mu
dur? Doğru ise bu bölge müdürü hakkında ne 'gibi 
tedbir alınmıştır? Yukarıda adı geçen bölgenin mü-
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düırü Âlim Değirmenci daha önce grizu faciasında | 
bulunmuş mudur? Asabî durumu var mıdır? I 

BAŞKAN — Devlet ©akanı Sayın Ahmet Kara-
evli; 'buyurun efendim. 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLÎ (Te
kirdağ) — Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; .Ma
nisa Milletvekili 'Sayın Abdullah Çakırefe'nin, Zon- I 
guidak kömür üretim bölgesiyle ilgili sözlü soru öner- I 
ge&ine cevap vermek üzene söz almış bulunuyorum. I 

1. Türkiye Taşkömürü 'Kutrumu Genel Müdür- 1 
lüğünün Zonguldak'ta bulunan 3 müessesesinde, 1985 I 
yılı iş programına göre, yaklaşık 2 tbin işçi açığı bu-

4unmaktadır. Gerekli müsaadeler Başbakanlıktan alın- I 
mış olup, işçi açığı önümüzdeki aylarda kapatıla- I 
çaktır. 

2. Kurumun, 1985 yılı iş programında üretim 4 ! 
milyon ton olarak programlanmış; ancak 1985 yılı
nın bilinen Şubat ve Mart aylarındaki zorlu kış şart- I 
laırı -sebebiyle yüzde 10 'oranından daha düşük bir I 
üretim nöksanlığıyla; yanıi 3 604 530 ton olarak ger
çekleşmiştir. 

Kurumun, 1984 yılında üretime 'bağlı yatırımı 7 
milyar 692 milyon Türk Lirasıdır. Gerçekleşıme, 5 
milyar 377 milyon Türk Lirası olup, yüzde 70 ora
nında gerçekleşmiştir. 

Programa göre yatırım 1985 yılında 11 milyar L 
olup, gerçekleşme '8,5 milyar Türk Lirasıdır ve yüz- [ 
de 77 oranında gerçdkleştkikniştir. 

3. Türkiye Demir ve Çelik İşletmeleri müesse
seleri, ihtiyacı olan taşkömürünü Türkiye Taşjkömürü 
Kurumu Genel Müdürlüğünden ve yurt dışından it
hal etmek suretiyle kajşılamaktadıriar. 

Demir ve Çelik fabrikaları, özellikle Karabük De
mir Çelik fabrikaları 0-10 milimetre ebatlı taşkö
mürü kullanırlar; bunun stoku da şu anda yaklaşık 
135 bin tondur. 'Bu miktar, Karabük'te Şubat 1986'da 
devreye girecek yeni kok 'bataryalarının emnieyt sto- J 
ku olarak bulundurulmaktadır. 

1986 yılında Türkiye Demir ve Çelik işletmeleri, 
Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlüğünden 
1 milyar 200 bin ton taşkömürü saltın alacaktır. 'Bu 
cins kömürün bugün için ton (başına satış fiyatı; Ar
mutçuk 25 000 Türk Lirası, Zonguldak 30 700 Türk 
Lirası, Amasra 23 000 Türk Lirasıdır. 

4. Türkiye Taşkömürü Kurumu Genel Müdürlü
ğümüzden 'Şubat 1985'den bu yana emekli olan iş
çilerimizin kıdem tazminatlarının ödenmesi, Hazine ve 
Dış Ticaret Müsteşarlığından temin edilen devlet tah
villeri ile yapılmaktadır. Hazine ve Dış Ticaret Müs- j 

teşariığından bugüne kadar 4,5 milyar Türk Lirası 
tutarında tahvil alınmıştır,; Emekli olan işçi sayısı
nın fazla olması sebelhiyle, Şubat 19851te emekliye 
ayrılan işçilerin kıdem tazminatlarının ödenmesine 
21.10.19815 tarihinde Ibaşlanmış; aynı tarihten itiba
ren Mart ve Nisan 1985 tarihinde emekliye ayrılan 
işçilerin; 15 gün içerisinde ide Mayıs, Haziran, Tem
muz ve Ağustos 19851te emekli olanların; bilahara da 
diğer aylarda emekli olan işçilerin kıdem tazminat
ları' sıra ile eldeki devlet tahvilleri verilmek suretiy
le ödenecektir. Geciken süreler için yüzde 45-50 ora
nında faiz tahakkuk ettirilmektedir. 

5. Kozlu Üretim flööîge Müdürü Âlim Değirmen-
ci'riin disiplin sağlamak amacıyla bazı nahoş hare
ketlerde bulunduğu ve işçilere hakaret ettiği doğru 
değildir. 'Bölgede işçilerimizin vardiya sonlarında is
tifade ettikleri banyo ve tuvaletler, özellikle mesai 
saatlerinde; yani işçiler ocakta iken her türlü sabo
tajı, hırsızlığı önlemek, temizlik ve bakımı sağlamak 
amacıyla vardiya 'bitmeden bir saat öncesine kadar 
kapalı tutulmaktadır. 

Adn geçen, müessesede 19'83 yılında meydana ge
len elim grizu faciasında görevi başında iken yaralan
mış, bilahara iyileşerek görevine başlamış ve halen 
görevini sürdürmektedir. Ayrıca, görevini yapması 
açısından, sağlık yönünden hiçbir'sakıncalı durumu 
bulunmamaktadır. 

Arz ©der, saygılar sunarını. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Balkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Çakırefe. 
ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sayın Baş

kan, sayın milletvekilleri; Türkiye\Ie taşkömürü çı
karan yegâne müessese ve ocakların bulunduğu yer, 
Zonguldak ve havzasıdır. Ereğli Kömürleri İşletmesi 
havzası, eskiden havza-i fahmiyye olarak tanınırdı. 

Bugün Türkiye'de, Türkiye Kömür îşletmeleri 
(Kurumu vardır; fakat taşkömürü için Zonguldak'ta 
ayrı bir genel müdürlük ihdas edilmiştir. Buna hiç 
lüzum yoktu. Eğer ayrı bir genel müdürlüğün var
lığıyla üretim yapılacak idiyse, bugün üretimin da
ha çok artmış olması lazımdı. Üretimi, genel mü
dürlüğün kendisi yapmaz; oradaki çalışanlar, ora
daki bilinçli idareciler^ve teknisyenler yaparlar, yap
tırırlar. 

öyleyse, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumun
dan koparılmak suretiyle Zonguldak'ta ayrı bir genel 
müdürlük kurulması, yanlış bir davranış yanlış bir 
tutum ölmüştür. Yani, buraya bir genel müdürlük 
•ihdas edilmiş yahut da birisi veya birkaç kişi ka-
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yırılmak istenmiştir. Onun dışında buradaki genel 
müdürlük 'fevkalade 'bir şey yapmamıştır. 

Bir yere genel müdürlük kuruyorsunuz, bir yerde 
istetme açıyorsunuz; 'buralara eleman almazsanız, 
buralara yatırım yapmazsanız, İstenilen araç ve ge
reçleri vermezseniz, orada üretim yapmak mümkün 
olur mu? 

Sayın bakan, «Kışın çok olmasından mütevellit 
üretim azalmıştır» diyorlar. Yanlıştır; orada.açık iş
letme yoktur, kapalı ocak vardır... 

DEVLET BAKANI AHMET KARAEVLt (Te
kirdağ) — Sü 'basmıştır. 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Devamla) — Su bas
mıştır, doğrudur; ama su basmış olsa da, o suyu 
çekecek tulumbaların alınması lazımdır. Yeraltı ka-
tiyyen hiç bir hatayı affetmez, doğa hiç bir hatayı 
affetmez. Yeraltı büyük anadır; ana çocuğunu nasıl 
bağrından koparıp vermezse, yeraltında çalışanlar da 
en ufak bir hata yaptıkları zaman, büyük ana onları 
'affetmez, hemen bağrına gömer. Onun için, onlara 
lazım gelen araç, gereç ve. elemanlar mutlaka veril
melidir. 

Taşkömüründe tek yeraltı madenimiz olan bu ye-
ıre ve oradaki işçilere değer vermek lazımdır. Kö
mür ithal eiderek neden dışarıya dövizimi veriyoruz; 
yazık günaih değil mi? Memleketimizde milyarlarca 
ton rezervimiz varken, buraya lazım gelen eleman
lar alınmazsa, lüzumlu araç ve gereçler verilmezse, 
buraya itibar edilmezse; buradaki üretim elbette da
ha çok gerileyecektir. Onun için, bu işletmeyi yine 
Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumuna bağlamak la
zımdır, bunun başka çaresi yoktur. 

Yeni bir eleman istihdamını ortaya çıkarıyorsu
nuz. Devlet işletmeciliğinde devlet memuru vardır. 
Siz yeni bir uygulama ile sözleşmeli personel istih
damını getiriyorsunuz. Bu sözleşmeli personel ile iş
leri nereye kadar götüreceksiniz? Bu durum, devlet 
hizmetinde çalışan memurla sözleşmeli personel ara-
sırida sürtüşmeye neden olacaktır, dolayısıyla buralar
daki çalışma dengesini ve koşullarını bozmuş ola
caksınız. Onun için, buralarda sözleşmeli personel ye
rine, yine devlet memuru vasfında bulunan değerli 
kişilerin çalışmasını sağlamak lazımdır. Türkiye'de 
devlet memurluğunu bir tarafa itmek doğru değildir. 
O zaman, hükümet memurluğunu ortaya koymuş 
olursunuz; devlet memurları gelen hükümetlerin me
murları olur. Bundan kaçınmak lazım, bunlar iyi 
şeyler değildir. 
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'Benim öğrendiğim kadarıyla, orada stokta 300 
bin ton kömür var, demişlerdi. Bunu erittiyseniz çok 
teşekkür ederim. Sözlü soru. önergemi verişim epey 
oldu; bunu eritebildiyseniz size teşekkür ederim. 

©iz orada üretimin daha çok artmasını diliyoruz. 
Eğer genel müdürlük orada hakikaten fayda yerine 
zarar veriyorsa, onun da oradan alınarak Türkiye 
Kömür İsletmelerine ters yönde bağlanmasını; Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığına bağlanmasını tek
lif ediyorum. 

Teşekkür eder, saygılar sunarım. (HHP sıraların
dan alkışlar) 

IBASKA'N — Teşekkür ederim Sayın Çakıre'fe. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

26. — Erzurum \Milletvekili Hilmi \Nalbantoglu' 
nun, kamu 'kurum ye kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara )ve {bazı Sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü şom önergesi (6/529) 

'BAŞKAN — 26 ncı sırada yer alan Erzurum 
iMilletvekili Hilmi Na'fbantbğlu'nun Başbakandan so
rusu, içtüzüğün 97/3 maddesine göre ertelenmiştir. 

27. — Şanlıurfa {Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline götürülecek olan ulaşım ve iletişim hiz
metlerine ilişkin sözlü sorusu \ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un cevabı {6/531) 

'BAŞKAN — 27 nci sıra'da, Şanlıurfa Milletvekili 
Vecihi Ataklı'nın, Şanlıurfa İline götürülecek olan 
ulaşım ve iletişim hizmetlerine ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Ataklı?. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclîsi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakanı tarafın

dan sözlü olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Şanlıurfa GAP projesi ile bir kaç yıl sonra Gü
neydoğu Anadolunun sosyo ekonomik. bakımdan en 
gelişmiş bir ili haline gelecektir. Bu gelişmeye para
lel olarak ulaşım ve iletişim vasıtalarının da bir plan 
dahilinde yeterli hale getirilmesi gerekmektedir. Bu 
nefdenle; 

1. Hükümetin bu konu ile ilgili hazırlanmış plan 
ve projeleri var mıdır? Yıllara göre yapılması plan
lanan işler nelerdir? 
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2. Yıllardan beri bir türlü ele alınıp yapılma
yan Şanlıurfa Hava Meydanı inşasına ne zaman baş
lanacak ve bitirilecektir? Bu hususta bakanlıkça ya
pılan hazırlıklar nelerdir? 

©AŞKIAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ULAŞTIRMA BABANI VEYSEL ATASOY 

ı(Zon!guldak) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Şanlıurfa Milletvekili Sayın Vecihi Ataklı'nın, GAP 
projesinin bölgeyi en gelişmiş bir il haline getirece
ği ve bu gelişmeye paralel olarak hükümetin ulaşım 
ve iletişim vasıtalarının bir plan dahilinde yeterli ha
le getirilmesi içlin planlanan işlerin neler olduğunu 
ve Şanlıurfa hava meydanı inşasına ne zaman baş
lanıp bitirileceğine ait sözlü soru önergesi hakkında
ki görmüşlerimi arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bilindiği gibi, kısa adı «GAP» 
diye bilinen Güneydoğu Anadolu Projesi, ilgili ba
kanlıkların katkı ve koordinasyonuyla Devlet Su İş
leri Genel Müdürlüğünce yürünmektedir. Projenin 
'oluşumuyla ortaya çıkacak ulaşim ve haberleşme ta
leplerinin karşılanması ve bu taleplerle ilgili yatırım
ların gerçekleştirilmesi, Devlet Su İşleri Genel Mü
dürlüğünün istek ve koordinasyonu doğrultusunda, 
ilgili bakanlıklarca yerine getirilmektedir. 

^Bölgenin gelişmesine paralel olarak İhtiyaç du
yulan Çobanbey, Nizip, Bilecik, Şanlıurfa, Mardin, 
Cizre, Irak hududu hattına yeni bir demiryolu ya
pılması talebiyle ilgili olarak. Demiryolları Genel Mü
dürlüğü tarafından 'hazırlanan öz fizibilite raporu 
Bayındırlık ve Mân Bakanlığı DLH Genel Müdür
lüğüne intikal ettirilmiş olup, söz konusu güzergâ
hın talibikat projelerinin İhale saunasına geldiği an
laşılmıştır. Ayrıca, bölgede sosyo ekonomik açıdan 
meydana gelecek gelişmeleri dikkate alarak, Kurta
lan, Şirnak, Cizre ile Nusaybin Cizre - demiryolu 
projelerinin tatbikat projeleri Bayın'dırlık ve iskân 
(Bakanlığı DLH Genel Müdürlüğü tarafından yaptı
rılmış olup, güzergâh seçimi konusundaki çalışma
lar devam etmektedir. 

ıGAP projesinin uygulamaları sonucu ortaya çı
kacak olan yeni karayolu ihtiyaçları ise, Devlet Su 
İşleri ile (Karayolları Genel Müdürlüğünce hazırla
narak, bir program dahilinde karşılanacaktır. 

Sayın Başkan, değerli milletvdkilleri; 1983-1993 
yıllarına ait ulaştırma ana planında yer alan hava
alanı inşa ve geliştirme projelerinin hazırlanmasında, 
mevcut havaalanlarının konumu ve bölgelerin yolcu 
ve yük kapasiteleri göz önüne alındığında, Güney
doğu Anadolu BÖlgesiride; Adana, Gaziantep, Ma-
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latya ve Diyarbakır havaalanları yeterli görülmüş ve 
Şanlıurfa Havaalanı yapımı planda yer almamıştır. 
Ancak, ulaştırma ana planı içinde ihtiyaç görülecek 
bölgelerde mevcut ve kısa pistli meydanların geliş
tirilerek besleyici havaalanı olarak kullanılması ön
görülmüş olup, Şanlıurfa Havaalanı da bu proje 
kapsamında bulunmaktadır. 

Yukarıdaki belirtilen hususlar doğrultusunda 
1986 -1996 yıllarını kapsayacak ulaştırma ana pla
nı birinci revizyon çalışmalarında, besleyici hava
alanları projelerine 'yer verilmiş olup, Bayındırlık ve 
İskân Bakanlığınca daha önceden hazırlanan Şanlı
urfa ili konvansiyonel havaalanı projesinin durumu
na göre, yeniden değerlendirilmesi yapılacaktır. 

IBölgenin mevcut haberleşme imkânları ve bun
ların daha da mö'dem sistemlerle takviyesi ve yeni 
sistemlerin kurulması konusunda çalışmalar yapıl
makta olup, bu hizmetler yıllar itibariyle 'gerçekleş
tirilmeye çalışılacaktır. 

Şanlıurfa ilinin halberleşme yatırımları ise şöy-
s le'dir : 1985 yılı sonu itibariyle mevcut abone sayısı 

11 150, telefon isteyenlerin sayı'sı 17 bin: otomatik 
santral hat kapasitesi 11 768, manuel santral hat ka
pasitesi 790, PTT işyeri sayısı ise 206'dır. 

1986 yılı sonuna kadar otomatik santral hat ka
pasitelerine 1 500 hat ve manuel santrallara da 60 
hat ilave edilecektir. 1986 yılı sonu .itibariyle 100 
köye radyolink üzerinden haberleşme imkânı verecek 
raldyo-telefon irtibatı sağlanmalsı hedef alınmış olup, 
1985 yüında planlanan 1 #00 kanal kapasiteli rad
yolink sistemine 1986 yılında 600 kanal kapasiteli 
bir ilavenin gerçekleştirilmesi pilanlanmıştır. 1984 yı
lı sonunda $6 köyde telefon varken, bu sayı 19'85 yı
lı sonunda 206'ya, 1986 yılı sonunda 499'a ve 1987 
yılı sonunda da 713'e ulaşarak Şanlıurfa İlimizin 
tüm köylerinin telefon irtibatı sağlanmış olacaktır. 

Hepinize saygılar sunanım. ((Alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Vecihi Ataklı, konuşmak istiyor musunuz 

efendim? 
VECİHİ ATAKLI '(Şanlıurfa) — Evet Sayın Baş

kan. 
BAİŞKAN — ©uyurun efendim. 
VECİHİ ATAKLI ı(Şanlıurfa) — Sayın Başka

nım, sayın milltetvekileri; Güney doğu Anadolu Pro
jesi yalnız Şanlıurfa için ıdeğü, hepinizin de bildiği 
gibi Türkiye genelinde hayatî önem taşıyan ve bu
güne kadar yapılamamış en büyük projelerden bir 
tanesidir. 
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Bendeniz de birkaç gün evvel Urfa'dan geldim, J 
bu proje 'bölgesini 'bir defa daha gördüm, insan ha
kikaten 'büyük gurur duyuyor. Bu çaplı büyük îb:r 
projenin zamanında biteceğini hep 'beraber ümit edi
yoruz ve o günleri de inşallah göreceğiz. Yalnız 'be
nim gördüğüm kadarıyla bu proje bugün sanki bir 
sulama projesi, (bir elektrik santralleri projesi imiş I 
gibi , yürütülmektedir. Asılında, 'biraz evvel sayın 
bakanımın da Iburada belirttiği gibi, 'bu proje çolk 
kapsamlı, çok geniş, yanımda 'birtakım yan projeleri 
de taşıyan büyük 'bir projedir. Bugün uygulamada bu
nun büyük bir kısmı ele alınmakta; ama diğerleri 
ancak birtakım araştırma'lar ve birtakım inceleme
ler ile geçirilmektedir. ! 

JBen şundan endişe ediyorum; bu sulama proje
si 'bittiği zaman, bununla beraber yürütülmesi ve Ibe- I 
ra'ber bitmesi gereken 'birtakım projeler zamanında I 
yetişitirilemeyecek. Eğer bu böyle olursa, projenin I 
'büyük 'bir kısmı tamamlandığında, noksan olan pro- I 
jeler dolayısıyla hakikaten bölgede büyük sıkıntılar 
çekilecek. 

Urfa'nın nüfusu 'bugün '800 bini aştı; sulama baş- I 
ladığı zaman yalnız M merkezinin nüfusu milyonu 
aşacak, her ilçe 'büyük bir il haline dönüşecek; bu 
sebepten dolayı, nüfusun artmasıyla birlikte yerleşim 
meseleleri, altyapı meseleleri büyük önem taşıya
caktır. Şa^ıİıurfa havaalanı da bu projenin yan ku
ruluşlarından biri. 1960 senesinde Şanlıurfa'da hava
alanı vardı ve işletmeye açıktı. Bu, 1963 yılında ka
patıldı. 'Belki ekonomik sebeplerden; ama bugün 
bölgede büyük bir gelişme var. Bu bavaalanının bu | 
projeye uygun olarak bir an evvel bitirilmesinde fay
da vardır, özellikle teknisyenlerin ve üniversite men
suplarının oradaki hizmetleri bakımından ve gelişen 
projeye destek: bakımından bu havaalanının bir an 
evvel yapılmasında büyük fayda alacağına inanıyo
rum. Asılında, mevcut olan havaalanına ilaveten, top
rak ve tarım reformu zamanında zannediyorum | 
800 - 900 dönümlük bir arazi de tahsis edilmişti. 
Alan mevcuttur; ama bugün inşaatı başlasa en aşa
ğı beş altı yılda ancak bitebilir. O bakımdan gecik
memesi lazımdır diye düşünürüm1. 

'Demiryolu ve karayolu ulaştırması ile ilgili ya
pılan hazırlıklar için sayın bakana Iteşekkür ©diyo
rum. Gerçekten bütün bunlar büyük proje ile be
raber biterse, o projeden beklediğimiz faydaları bir
likte görürüz, aksi takdirde, birtakım eksiklerini on
dan sonra tamaımlamaik gibi bir duruma düşersek, 
proje, bir yönüyle aksak kalır. 

Bölgede, özelliklle telefon ve santral hizmetlerinin 
gerçekten büyük ölçüde geliştiğini ben de gördüm, 
bu yüzden büyük memnuniyet içerisindeyim. Bu, hem 
bölgenin gelişmesine hizmet edecek, hem de özel
liği itibariyle haberleşmeden daima en sıkı şekilde 
istifade etmesi gereken köylerimizi gerekıli yerlere 
bağlayacaktır. 

Sayın balkanın izahatından son derece memnu
num; yeter ki, bu projeler süratlendirilsin ve aksa
madan yerine getirilsin. Bu yapıldığı takdirde Şanlı
urfa halikı, bölge halkı büyük minnet duyguları içe-
n islinde bu hizmetlere destek olacaktır. 

Hepinize saygılarımı sunuyorum. (Alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederiim Sayın Ataklı. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

28. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Atakh'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/532) 

IBAŞKAN — 28 inci sıradaki Şanlıurfa Milletve
kili Vecihi Atakh'nın, Şanlıurfa ili köylerine götürü
lecek olan hizmetlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
iş'eri Bakanından sorusu İçtüzüğün 97/3 üncü mad
desine göre ertelenmiştir. 

29. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, İstanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve arsalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

BAŞKAN — 29 uncu sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, istanbul Vakıflar ida
resine ait arazi ve arsalara (ilişkin Devlet Bakanından 
sorusu, yine içtüzüğün 97/3 üncü -maddesine göre er-
telemmlş'tir. 

30. — Manisa Milletv&kili İsmet Turhangil'in, Ma
nisa İline yeni bir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na ilişkin sözlü sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel 
Atasoy'un cevabı (6/533) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Manisa Milletvekili 
ismet Turhangil'in, Manisa İline yeni bir, PTT bina
sı yapılıp yapılamayacağına ilişkin Ulaştırma Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın Turhamğil?.,, Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Burada. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın, Sayın Ulaştırma Bakanı 

Veysel Atasoy tarafından sözlü olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı saygılarımla arz ederim. 

Jtsmet Turhangili 
Manisa 
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1. Manisa'ya yeni PTT binası yapılacak mıdır?. 
2. Yapılacak ise; 
a) Ne zaman inşaata 'başlanacak?. 
b) Nasıl 'bir takvime bağlanmıştır?. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan, 
ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 

(Zonguldak) — Sayın Balkan değerli milletvekilleri; 
Manisa'da PTT nizmetleri, halen mevcut idare malı 
'bir binada sürdürülmektedir. Bu binaya ilaveten, Ma
nisa'da, münhasıran santral hizmetlerinde kullanıl-
malk üzere ikinci bir binanın inşası planlanmış ve 
4.11.1985 tarihinde ihale edilmiştik-. 

Yapılan sözleşmeye göre, ilk santral blokunun 
inşaatının 26.7.1987 tarihinde, tiim binanın inşaatının 
ise 11.5.1988 tarihinde bitirilmesi gerekmektedir. 

Saygılarımla arz ederim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Turlhangil. 

İSMET TUfRıHANOlL (Manisa) — Sayın Baş
kan ve sayın milletvekilleri; evet, malumunuz oldu
ğu üzere, 4 Kasım 1985'te, Manisa'da yapılmak iste
nen bina ihale edilmişti. Yalnız, bir bina ile mesele bit
miyor; şebekenin ihalesi ne zaman yapılacaktır, pro
jesi var mıdıır?. 800 mifiyon lira civarında bir paranın 
projeye ayrılması'lazım. Tabiî meselenin bu yönleri 
çok ilginç. 

Bu arada şunu da belirtmek istiyorum : Bu, üç 
seneden beri yılan hikâyesine dönmüş vaziyette idi; 
devamlı olarak, «İhale edilecek, proje 'hazır» deniyor 
idi; bir türlü de ihale edilmiyordu. Meselenin İlginç 
tarafı da şu : Belediye reisliği iseçimi yapılacak bir 
bölgede, iki ay içerisinde inşaat projeleniyor, ihale 
ediliyor ve neticede iş alınıyor; 'bu çok ilginç. Yoksa 
vatandaş tek belediye başkanı ölsün, belediye seçimi 
olsun da hizmet gelsin diye mi bekleslin?. 

MEHMET SAĞDIÇ (Ankara) .— Demagojiyi bı
rakın; ayıp. 

İSMET TURHANGİL (Devamla) — Hayır efen-
diım, demagoji yapmıyorum. 

iSöz almamın asıl esbabı da şu : Yine Manisa'da, 
Sarıgöl ve Gördes'te geçen hafta içerisinde 'ilginç tö
renler yapıldı. Bu ilginç törenler içerisinde, protokolde 
yeri bulunimaımasına rağmen bir partinin genel baş
kan yardımcısı; 'hiçbir hüviyeti olmamasına, ımlillet-
vekili olmamasına rağmen açılış yaptı. O kadar ki, en 
son o konuştu, hatta validen sonra konuştu, bu çok 
ilginçti. Bununla protokole yeni bir düzen mi getiril
mek isteriiyor?. Ben bu yönden de bunun açıklanma
sını isterdim. 

İşin ilginç bir yanı dana var : Yine aynı mahal
de otomatik santrala ilk bağlanan kişiler ANAP ilçe 
yönetim kurulunda bulunanlardır; diğer istekte bulu
nanların hiç birine cevap veri'taemişıtıir. 

Sayın bakanın bu konulara dikkatlice eğilmesini 
ve ilgisini rica ediyorum. 

Teşekkür edenim1. 
(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Turhanğil. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

37., — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağ'ına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (61534) 

BAŞKAN — 31 inci sıradaki, Aydın Milletvekilli 
Ertuğrul Gökgün'ün, İçişleri Bakanından sorusu, yi
ne, İçtüzüğün 97/3 üncü ımaddesline göre ertelenmiş
tir, 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, dizel-
motor ithaline ilişkin sözlü sorusu ve Sanayi ve Ti
caret Bakanı Hüseyin Cahit Aral'ın cevabı (6/536) 

BAŞKAN — 32 ncİ /sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, dizel motor ithaline ilişkin Sanayi 
ve Ticaret Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Mehmet Üner?, Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?. Burada. 
Soruyu okutuyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sanayi ve Ticaret Bakanı 

vSayın Cahit Aral tarafından sözlü olarak cevaplan
dırılması için gereğini saygılarımla arz ederim. 

Mehmet Üner 
Kayseri 

1. Bir yıldır kamuoyunu ımeşgul eden ve yurt ge
nelindeki şoför esnafımızı ilgilendiren küçük kapast-
teli şehir içi taşımacılığında kullanılan taksi ve ben
zeri araçiaırdaki motorların, dizel motorlara dönüş
türülmesi çalışmaları istehilen amaca ulaşmış mıdır?. 

2. Dizel motor ithali için 'hangi firmalara yetki 
verilmiştir?. Yetki verilen bu firmalarca, amaca uy
gun olarak kaç adet dizel motor ithal edilmiştir?. Mar
kaları nelerdir?. 

3. Dizel motor ithal eden bu firmalar ithal et
tikleri bu motorlar için gümrük vergisi Ödemekte 
midirler?. Ödüyorlarsa bu oran yüzde kaçtır?. 

4. Dizel motor için şoför esnafına hangi kay
naktan, kaç lira, yüzde kaç faizle kredi verilmekte
dir . Verilen bu kredi yeterli midir?. Uygulanan-bu
günkü faizle şoför esnafı bu kredinin altından kalka
bilecek imidir?. 
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5. 1985 yılı Mayıs ayında basında çıkan beya
nınızda, «üithal dizel motorun 850 'bin Türk Lirasına 
şoför esnafına verilebileceğimi» söylemiştiniz. Bugün 
ise fiyatlar sizlin beyanınızın nerede ise iki katma ulaş
mıştır. Kısa sürede fiyatların bu denli yükselmesini 
nasıl izah' edersiniz?. 

16. ItJıal edilen motorların, bakanlığınızca, bugü
ne kadar, evsafa, memleketimiz şartlarına uygunlu
ğu ve monte edilecek araçlara uygun olup olmadığı 
araştırılmış mıdır?, 

Bu araştırmalar yapılmışsa, hangi marka dizel mo
torun bu şartlara uygunluğu tespit edilımiş'tlir?. 

7. (Iıfhal edilen bu motorlar için bakanlığınızca 
bıtgüne kadar neden fiyat tespiti yapılmamıştır?. Bu 
konudaki, bakanlığınız tutumunu nasıl İzah edebillr-
.sinliz?. 

8. Şoför esnafımıza, astarı yüzünden pahalıya 
ınfâl olacak bu uygulama yerine, sıfır 'gümrüklü orji-
nal dizel1 motorlu yeni otomo'bil getirtmek gibi yeni 
'bir uygulamayla daha kalıcı bir çözüm getirmeyi dü-
şfünüır müsünüz?. 

9. (Piyasada birtakım ticarî kişi ve kuruluşlarca 
şoför esnafına dizel motor vereceğiz diyerek 200 bin 
Türk Lirası civarında peşinatla sıra kaydı yapılarak 
para alındığı, basın ijarafıridan ifade edilmektedir. 
Sizce esnafıtmızın bu kesimi bu tür bir uygulama ile 
amacına ulaşabilecek midir?. Yoksa kumar mı oyna
maktadır?.-

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Ankara) — Sayın Başkan, yüce Mec
lisin muhterem milletvekilleri; Kayseri Milletvekili
miz Sayın Mehmet Üner'in sözlü sorusu güncel bir 
konudadır. Bana, yüce Meclise bu hususta bilgi sun
ma imkânını verdiği için, ayrıca kendilerine teşekkür 
ederim. 

Malum olduğu üzere, 1985 yılında 9429 numaralı 
Kararname ile bu mesele fiilen aktif duruma getiril
mişti. Evvela, bu mesele neden doğru onu arz ede
yim : 

Bu mesele, Sanayi Bakanlığının bir kaprisi veya 
özel bir arzusu olarak doğmamıştır. Bu, şoförlerimizin; 
yani taksi şoförlerinin, bizzat Sayın Başbakana, Baş
bakanlığa ve bize yaptığı müracaatlar neticesinde olu
şan bir konudur. Bunun da sebebi, şoförlerin taksi 
veya taşımacılık hizmeti yaparken, daha tasarruftu 
bir araca sahip olması ve aynı zamanda da kendi ge
lirlerinin, geçimlerine yardım edecek tarzda yüksel
mesini sağlamaktır. Gayet tabiî yerli otomobil fabri-
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kalarının kendi orijonal motorlarını kendi arabalarına 
yapmaları en güzel, en doğru ve en sağlam hal tarzı
dır. Nitekim, kararname tetkik Duyurulduğu takdirde 
görülecek ki, biz bu imkânı da kendilerine bahşetmi
şiz. Tebliğlerde de belirttiğimiz gibi, imalat yapan 
TOFAŞ veya Renault gibi fabrikaların taksi hizmet
lerine verdikleri arabalar için mutlaka özel olarak 
kendi imalatları olan dizel motorunun yapılması hu
susunda imkânlar hazırlanmış ve aynı zamanda bu 
konuda bir zorunluluk getirilmiştir. 

Bu cümleden olarak, bugün şunu yüce Meclise arz 
edeyim ki, Renault, kendi orijinal yapısı dizel moto
runu bir aydan beri otomobillere takmaya başlamış 
ve biraz sonra da okuyacağım gibi, 700 adet dizel 
motoru da ithal etmiştir. Bilindiği gibi, kararname
mizde, kademe kademe ve her altı ayda bir yüzde 20, 
yüzde 40, yüzde 60, yüzde 80 olarak iki sene zarfında 
bu motorların imalâtının yerli yapım mecburiyeti var
dır. Şu halde, demek ki, bugün kullandıkları ister ken
di orojinal motorları olsun, isterse dışarıdan geçici 
olarak ithal edilmekte olan motorlar olsun, iki sene 
zarfında - Kararnamelerde ve tebliğlerde belirttiğimiz 
tarzda - mutlaka ve mutlaka yerliye dönme zarureti, 
imalât mecburiyeti, yerli endüstriyi korumak maksa
dıyla getirilmiştir. 

Şimdi, işin muacceliyetine binaen bize müracaat 
eden firmalar, evvelâ, koymak istedikleri motorları 
mutlaka arabanın üzerine takmışlar, biz de, teşekkül 
ettirdiğimiz 4 kişilik bir heyetin teknik kontroluna 
tabi tutmuşuzdur ve ona göre müsaadeler çıkmıştır. 
On veya onbeş kadar firma müracaat etti. Bunlardan 
uygun gördüğümüz altı isim arz edeceğim; bir tanesi 
orijinaldir, şu halde beş, tane kalıyor, onlara müsaa
de edildi. Müsaade edilirken, elbette bu uygunluk, 
derecelidir; yani yüzde yüz en iyisi hangisidir? Mut
laka birinde diğerine nazaran bir fark vardır, uygun 
görmüşüzdür; fakat biz kendi arasında bir tasnife 
tabi tutmamışızdır. Rekabet yönünden onu bir tasni
fe tabi tutmadık; ama mutlaka bakanlığımız, arz ede
ceğim firmalar arasında; yani imalâtlar arasında 
adaptasyon yönünden birinciyi, ikinciyi, üçüncüyü, 
dördüncüyü, beşinciyi tercih edebilir; fakat biz bunu 
ilan etmedik, yalnızca «uygundur» dedik. Tabiî, uy
gunluk derecesi farklıdır. 

Şimdi, çıkardığımız tebliğler gereği en son 10.1.1986 
tarihine kadar 5'er bin adet motor ithaline müsaade 
ettiğimiz firmaları sırasıyla arz ediyorum. 

Arşimidis Müessesesi Otomobil Malzemesi Tica
ret Anonim Şirketi, tufbo FNM tipi motorlardan 120 
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adet ithal etmiş; bunlardan 9 adedini takmış durum
dadır. 

TEMİTAŞ (Tarım Endüstri Makineleri İmalat ve 
Ticaret Anonim Şirketi) ise, Perkins motorundan 11 
adet ithal etmiş; bunlardan 9 adedini takmıştır. 

Çiftçiler Ticaret ve Sanayi Türk Anonim Şirketi, 
•VVolksvagen motoru ithal ediyor ve bugüne kadar it
hal ettiği bu motorlar 1 0156 adettir; bunlardan takıl
mış olanı ise 538 adettir. 

Çelik Montaj Sanayi Ticaret Anonim Şirketi de, 
bugüne kadar 4 100 adet îsuzu marka Japon motoru 
ithal etmiş ve 1 052 adedini takmış durumdadır. 

ELMET, (Elektrometal Sanayi Anonim Şirketi) 
Citroen marka motor ithal etmektedir. İthal ettiği 
miktar 620 adet olup, bugüne kadar 317 vasıtaya bu 
motorlardan takmış durumdadır. 

Bunun dışında, orijinal motor takma müsaadesi 
OYAK Renault'a verilmiştir ve Renault kendi orijinal 
dizel motorundan 700 adet ithal etmiş olup 34 adedini, 
talep eden araçlara takmıştır. Bu firmanın günde ne 
kadar motor taktığını bilmiyorum, yalnız, ithal edilen 
700 adet motorun birbuçuk ay içerisinde takılacağı 
bildirildi. OYAK' Renault Firması da aldığı sipariş 
miktarına göre artık bu şekilde hareket edecektir. 

Sorulara sırasıyla cevap verirken, diğer bir husu
su da arz edeyim. Ben, başlangıçta, bu hususta beya
nat verdiğim sırada, bu firmaların motor ithal etmesi 
için Gümrük Vergisinden muaf olabileceğini düşün
müştük. Daha sonra yüzde 1 gümrük vergisi kabul 
edildi. Yüzde 1, kabul edilince, diğer vergilerle bera
ber takriben yüzde 17'lik bir yük getirmektedir. Aynı 
zamanda, bu yüzde 17'lik farktan ayrı olarak yüzde 
10 KDV eklenmiştir. Onun dışında, beklenmeyen ve 
fiyata müessir en mühim bir unsur da; maalesef Fran
sız Frangı ve Alman Markının, 1985 senesinde kur 
değişikliği daha az olmasına rağmen Amerikan Dola
rının 1 yıllık kur farkının 60'a yakın bir rakamda ol
masıdır. Benim beyanatımla bu tarih arasında da maa
lesef 50 civarında (Bazısında 50,5; bazısında 48,5 ci
varında) bir kur farkı meydana gelmiştir. 

Yeni ilan edilen bu fiyatlar da, yerli malzeme, it
hal edilen diğer malzeme, bizzat montaj içliği ve aynı 
zamanda tabiî müessesenin kârı da içinde olmak kay
dıyla teşekkül etmektedir. Gazetede ilan edildikten 
sonra haberimiz oldu; tabiatıyla fiyatlara bir ölçüde 
müdahale ettik ve bakanlık olarak, maliyet unsurla 
larını istedik. Bize bildiren rakamlarda müesseseler 
75 bin ilâ 100 bin lira civarında iskonto yaptılar; çün 

| kü kabili münakaşa olan değerler vardı ve bunlardan 
biri de kâr idi. 

1 Biz, toptancı ve perakendecilerin koymuş olduğu 
kâr limitini yüzde 20-25'lerden yüzde 10-15'lere indir-

J dik. Bir de, daha evvelki hesabımızda nazarı itibara 
alınmayan gene ifade edeyim - Gümrük Vergisi ile 
KDV'nin toplamı da, bir dizel motorunda 200 bin li
rayı geçmektedir; en düşüğü 200 bin lira, diğeri de 225 
bin lira civarında olmaktadır. Söylediğim rakamlara 
dahil olmayan bilahara doğan (ki, muaf olması halin-

j de başka, muafiyet dışında başka) yüzde 17 Gümrük 
Vergisi gelince, bu rakamı doğurmuştur, özel hizmet
ler, montaj, yerli parçalar ve adaptasyon işçiliği, ilan 
edilen fiyata dahildir. 

j Şimdi fiyatları arz ediyorum. Bizden, Arşimidis 
I Müessesesi, FNM motorları için 1 milyon 625 bin 

lira; TEMİTAŞ Firması, Perkins motorları için 1 
milyon 360 bin lira; Wolksvagen Firması 1 milyon 

I 487 bin lira; Çelik Montaj Firması, Isuzu motorları 
I için 1 milyon 450 bin lira; Citroen Firması 1 milyon 

424 bin lira; OYAK Renault ise orijinal motorlar 
I için 1 milyon 340 bin lira olarak bakanlığımızdan mü-
I saade almıştır. Bütün bu rakamlar, bizim bakanlığı-
I mızın müdahalesi sonucu yapılan tashihten sonraki 

rakamlardır. 
I Gazetelerde, sayın milletvekilimizin temas ettiği 
I önemli bir husus mevcut; o da, bu firmaların, motoru 
I teslim etmeden avans topladıkları hususu. Bu husus, 

bakanlığımız tarafından tespit edilince, neden, ne su-
I rette para toplanıyor diye biz buna kesinlikle müda-
I hale ettik. Biz, dizel adaptasyonunda, dizel adaptas

yonu yapan şoför, Halk Bankasına - baştan 850 bin 
I lira, bugün 1 milyon 100 bin lira gibi - bir miktar pe-
I şin versin ve gerisini Halk Bankası kredisinden kar-
I sılasın diye düşünmüştük. Bu rakam değişebilir. Bu 
I rakamın değişmesi yine bizim vereceğimiz karara 

bağlı; 1 milyon 200 bin lira da olabilir. Fakat, bir 
avans toplama yoluna tevessül etmelerine biz mutta-

I li olduğumuz andan itibaren müdahale ettik; doğru 
bir yol olmadığını belirttik ve kötü niyetle (Artık mü-

I essese demiyorum) spekülatif bir gaye için kullan
mak isteyenlerin hareketlerine bu yönde de mani ol
mak istedik. Verdiğimiz kredinin yetmemesi duru
munda da, şoför esnafının bize müracaatları halinde 
bu rakamı yükseltebiliyoruz. 

HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Sayın Bakan, 
TÜMOSAN'ı çalıştırmaydınız bu olmazdı. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
I CAHİT ARAL (Devamla) — Efendim, şimdi onu da 
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arz edeyim; çok enteresan. Bu konuyu yüce Mecliste 
ifade ettim. 

TÜMOSAN'ın veya falan fabrikanın dizel motor 
yapması hususuna gelince : Tasavvur buyurun, size 
soruyorum, Renault kendi motorunu yapamamış, 
TOFAŞ otomobil yapıyor, kendi motor fabrikası var, 
kendi dizel motorunu yapamamış, buna rağmen biz 
TÜMOSAN Via dizel motor yapıp diğer markalara 
tatbik edeceğiz... Peki, ben bunun lisansını kimden 
alacağım? Demek ki, ona tatbik edilen bir motor ola
cak, şu motorlardan biri olacak. Şunu demin de izah 
ettim ki, yüzde yüz en uygunu, mutlaka o firmanın 
kendisinin yaptığı dizel motordur. Yoksa, TÜMO
SAN'da nasıl bir motor yapacağız? Şu anda biz, ka
demeli olarak, her altı ayda bir, yüzde 20 yerli dizel 
motor yapma mecburiyeti getiriyoruz. Yerli firmala
rımız, TÜMOSAN'da bazı parçaları yaptırabilir ve
ya TÜMOSAN'la işbirliği yaparak tamamını yapabi
lirler; bu serbest. Bu mecburiyet bunları oraya geti
recektir; ama biz TÜMOSAN'da dizel otomobil mo
toru yapmaya kalksak, bunun dört sene zaman ala
bileceğini biliyor musunuz? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayın efen
dim. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Hay hay, bitiyor efen
dim. 

Dizel otomobil motoru yapabilecek yeni bir tesi
sin makinelerini, kalıplarını, tezgâhlarını kurabilme
miz dört sene alacaktır. Bir TÜMOSAN Motor Fab
rikasını yapabilmemiz kaç sene sürmüştür biliyorsu
nuz. Şu anda TÜMOSAN Motor Fabrikasının yap
tığı 6 model motor var; ama bu 6 model motorun 
hiçbiri, otomobilde kullanılmasına milyonda bir im
kân olmayan motordur. Bu motorlar; traktör, mini
büs, kamyon ve diğer araçlarda kullanılıyor ve nite
kim onlara satılıyor. Şimdi, illâ TÜMOSAN'da yeni 
bir motor yapmamız lazım görüşünden hareket etti
ğimiz zaman, bu motorları yapacak tesislerin yapımı 
da maalesef dört seneyi buluyor. Bu dört sene için
de inşallah TOFAŞ dizel motoru yapar ve o zaman 

. bu mesele de kökünden ortadan kalkar. Aslında, böy
le geçici bir tedbirle bu yola giderek, hakikî, düzgün, 
tam rasyonel bir şekilde meseleyi çözmüş oluruz. Yok
sa, sayın bakan ithale müsaade etmesin, illâ yerli mo
tor yapalım noktasından hareket etmek pek doğru 
olmaz kanaatindeyim. Herşey açık, bunda kapalı ta
raf yok. Devletin veya özel sektörün elinde olan her 
türlü motor fabrikası, başka yerden lisans almak su

retiyle kesinlikle dizel motor yapabilir. Nitekim getir
diğimiz tebliğde de bu zaruret vardır; iki sene zarfın
da dizel motor imaline geçmeye mecbur. Ben bu sü
reyi kısaltmışım; dört sene yerine iki seneye indirmi
şim. 

Öyle zannediyorum ki, bu meseledeki inceliği yü
ce Meclise arz etmiş olabildim. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Mehmet Üner. 
'MEHMET Ü'NER (Kayseri) — Sayın Başkan, 

sayın milletvekilleri; sorularıma verdiği cevaplardan 
dolayı sayın bakana teşekkür ederek, karşıt görüşle
rimi arz etmek istiyorum. 

Türkiye'de ilik etapta 10 biri taksinün dizele çev
rilmesini amaçlayan dizelleştirme operasyonu, daha 
başlangıçta motor fiyatlarının iki katına çıkmasıyla 
tartışılır bir duruma gelmiştir. Geçmiş yıllarda yur
dumuzda bir bankerlik olayı yaşadık, günümüzde de 
bir kooperatifler olayı yaşanacaktır; gelişmeler bu
nu göstermektedir. Benzeri bir olayın da dizel mo
torlar konusunda yaşanmaması arzumdur. Basından 
izlediğim kadarıyla, ithal müsaadesi alan firmalar, 
pazarın durumunu belirlemek için ihtiyaç sahiplerin
den bir miktar peşinat alarak sıra kaydı yapmaktadır. 
•Buna göre de, bu pazarı ellerinde tutabilmek için kü
çük siparişler verebilmektedirler. 

Sayın balkanımız, ithal motorların adedi hakkın
da bilgi verdiler ve miktarın küçük olduğunu gör
dük. 'Bakanlığın bu konudaki kararsızlığından istifa
de edilerek, çeşitli markalarda dizel motor ithal edil
miş oldu., 

Yurdumuzda imal edilen yerli otolara, ithal edi
len dizel motorun montajının ekonomik olmaması 
ve yüzde yüz randıman vermesinin de mümkün ol
madığı ilgililerce ve şoför esnafınca belirtilmektedir. 

Beş ayrı motor ve yerli imalatla birlikte altı ay
rı dizel motor, piyasada içinden çıkılmaz bir kar
maşıklık meydana getirecektir; iki ayrı markadaki 
yerli otoya, altı ayrı motor... Bu, olacak şey değil
dir. Bu karmaşıklık, gelecek yıllarda, yurdumuzu di
zel motor hurdalığına çevirebilir ve ödenen milyon
larca liralık dövizimize de yazık olur. 

Neden ithal? Rekabet için diyemezsiniz; çünkü, 
yerli motorumuz hepsinden ucuzdur. İthal motorla 
eşdeğer fiyatta görülse bile, yedek, parça ithali ol
madığı için yerli motorumuzun vadede yine ucuz
dur, Birçok konuda olduğu gibi, bu konuda da it
hal silahı pek yerinde olmamış ve geri tepmiştir. 
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iSayın bakanımız, 30 Ocak 1985 tarihli açıklama
sında «Yerli üreticiler pahalı yapıyorlar, ithal mo
tor çoik ucuz. Yerli firmalar yeni nesil motor yap
mıyorlar, ithal motorlar, yerlilerine oranla daha 
yeni ve daiha hafif olacak. Türkiye'deki dizel üre
tici firmaların, ithal motorlarla rekabete girebilmek: 
için gereken şartlara kendilerini ayarlayacaklarını 
zannediyorum» diyor. Dizel motorlar ithal edilmeye 
başlandığında, sayın bakanımızın söylediklerine, fi
yatla ilgili söylediklerinin uymadığı ortaya çıkıyor. 
Bu gerçeğin 'belirlenmesinden sonra, bir tedbir alın
ması gerekirdi veya en azından incelenip fiyat belir
lenebilirdi; bunda çok geç katındı. Açıklanan fiyat, 
tabiî basından Öğrendiğime 'göre - ki, biraz önce sa
yın bakan doğruladı. - 1 milyon 625 bin Türk Lirası 
civarındadır. İlk tahmin 850 bin Türk Lirasıydı. So
nuç 1 milyon '625 bin Türk Lirasına çıktı. Ben bu
nu, hükümetin enflasyonu yüzde 25 tahmin edip de, 
yüzde 50 ile kapattığına benzettim. Daiha fazla ko
nuyu İrdelemek istemiyorum. 

İSayın bakandan şoför esnafı adına dileğim," ko
nuya kalıcı ve randımanlı bir çözüm getirebilmek 
için ya komple dizel ithal otomobil veya daha ucu
za mal olabilecek yerli üretim dizel otomobil konu
suna eğilmeleridir. Hal böyle olunca, kredi limit
leri yükseltilmeli; kredi, dizel motor değil de, di
zel taşıt alım vergisine çevrilebilmelidir. Faiz oranı 
(ki, sayın bakanımız konuşmasında bu konuya de
ğinmediler) şoför esnafının ödeyebileceği bir seviye 
düşürülmelidir. Krediden, benzinli minibüsüyle mi
nibüsçülük yapanların da yarariandıriHmaları yerin
de olur kanaatindeyim. Zira küçük şehirlerimizdeki 
minibüslerin yüzde 95'i benzirilidir. Bu konu ile 
ilgili görüşlerini aldığım şoför esnafının böyle bir 
dileği ve isteği vardır; bunu da burada sayın bakana 
ye saym hükümete iletiyorum. 

Beni bu konu dle ilgili dinlediğiniz için hepinize 
teşekkür eder, saygılarımı sunarım. 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Üner. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

33.— Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
m, Best Sigara Fabrikasında işlenecek tütünlerin üre
timine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/537) 

BAŞKAN — 33 üncü sıradaki, Hatay Milletve
kili At>durra)hman Demirtaş'm, Maliye ve Gümrük 
Bakanından tsorulsu, içtüzüğün 97/3' maddesine göre 
ertelenmiştir. 
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34. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 
Çorum * Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına 
ilişkin sözlü sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın cevabı (6/538) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Çorum Milletvekili 
Ali Ayhan Çetinin, Çorum - Osmancık karayolu
nun trafiğe açılmasına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Çetin?... (Buradalar. 
ICevap verecek sayın bakan?.,. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sözlü sorumun, Sayın Bayındırlık ve 
tskân Bakanı tarafından cevaplandırılmasının temi
nini saygılarımla arz ederim. 

Ali Ayhan Çetin 
Çorum 

Bilindiği üzere, Çorum - Osmancık karayolunun 
trafiğe kapalı olduğu bir ytidir resmî makamlar ve 
TRT tarafından ilan edilmektedir. Kırkdilim mev
kiindeki tünel ağızları çökmüş ve karayoluna düşen 
taşlar tehlike arz eder ihale gelmiştir. 

1. Çorum'dan Osmancık'a gidip gelmek için 
başka bir yol olmadığına ve halen vatandaşların 
resmen yasak olmasına rağmen, bu yolu kullanma
ları gerçeğine göre, karayolunda meydana gelecek 
kaza ve olayların sorumlusu kim olacaktır? Karayo
luna bir adet yasak levhası asmak ve bu yasağı 
TRT de ilan etmekle devlet sorumluluktan kurtula
cak mıdır? 

% Çorum - Osmancık karayolunun ne şekil
de trafiğe açılacağını açıklar mısınız? 

3. Kırkdilim Tünelinin akibeti ne olacaktır? 
4. Köy Hizmetleri İl (Müdürlüğünce aynı güzer

gâh için açılan yolu, bir alternatif olarak değerlen
dirmeyi düşünüyor musunuz? 

IBAŞKAN — Bayındırlık ve İskân Bakanı Sayın 
Safa Giray; buyurun efendim. 

BAYINİDERLIK VE flSKiÂN 'BAKANI ÎSiMAÎL 
SAFA GİRAY (ttstanbul) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Çorum Milletvekili Sayın Ali Ayhan 
Çefcin'in, Çorum - Osmancık karayolunun trafiğe 
açılması ile ilgili sorusunu cevaplamak üzere huzu
runuzdayım. 

Çorum - Osmancık yolu, 25 inci kilometrede bu
lunan Kırkdilim Tüneli ağzındaki heyelan nedeniyle 
ulaşıma kapanmıştır. Geçiş, servis yolu niteliğindeki 
eski yol üzerinden yapılmaktadır. 

'Mahallî trafik tarafından kısalığı nedeniyle terci-
han kullanılan bu yolun, Kırkdilim Köyü ile Bü-
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yükiaçin Köyü arasındaki ıkayalık kesiminde şevlerin 
çok yüksek olması, 'bazı kesimlerdeki ayrışmış kayaların 
her an heyelan etme„ve şevlerde düşme durumu göz
lendiğinden, emniyetli bir geçiş sağlanamayacağı dü
şüncesiyle transit trafiğe kapalı olduğu ilanla duyu
rulmaktadır, 

Bu şevlerin İslah edilmesi, hayli yüksek maliyet 
gösterdiğinden muhtelif alternatifler üzerinde ince
lemeler yapılmıştır. Bu alternatiflerden birincisi, 
mevcut yolun batısındaki orman yolunu takip eden 
Osmaniye, Feruz, Büyüklaçin Köyü; ikincisi ise, 
mevcut yolun doğusundaki Osmaniye, Harmincık, 
Yeşildere, Hamid'iye, Büyükl'açin Köyü güzergâhla
rı üzerinden il yolu standartlarımızda bıir yolun inşa 
edilmesiidir. İkincisine nazaran teknik üstünlükler 
gösteren orman yolunu takip eden birinci yolun ya
pımı, çeşitli nedenlerle gerçekleşememiştir. 

Heyelanın temizlenip mevcut tünelin kullanılma
sına karar verilmiştir. Heyelian temizleme çalışma
larına başlamak üzere, heyelan başına çıkan servis 
yolunun yapımı tamamlanmıştır. Alt temel malze
mesinin çekimline başlanmıştır. Çalışma sahasının dar
lığı' ve heyelan eden kütlenin, takriben 150 bin met
reküp mertebesinde bulunması nedenleriyle, çalışmalar 
takriben bir sene sürecektir. Heyelan temizleme ça-
lışmallarınnn tamamlanmasını müteaıkip, mevcut tünel 
ağzının gerekli onarımı yapılarak tünel hizmete açı
lacaktır. 

Köy Hizmetleri 11 Müdürlüğünce aynı 'güzergâh 
için yapılan ve açılmış bulunan yol; 1 inci maddede 
de açıklandığı üzere, 28,5 kilometre uzunluğunda, 
maksimum 1 470 metre kodundaki boğaz noktasın
dan geçmesi, 1 300 metre kodunun üstündeki uzun
luğunun 5 kilometre civarında bulunması, 4 kilo
metre uzunluğunda yüzde 7; 10 kilometre uzunluğun-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 
Arkadaşının, 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 
sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 
sayılı Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama 
Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Ra
poru (2/202) (S. Sayısı : 365) (1) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, gündemin, 
«Kanun Tasarısı ve Teklifleriyle Komisyonlardan 
Gelen Diğer İşler» kısmına geçiyoruz, 

(1) 365 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 

da da yüzde 8 gibi, yüksek meyillerde bulunması ne
denleriyle alternatif olarak düşünülmemektedir. 

Arz ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Ali Ayhan ÇebJn?... 
ALÎ AYHAN ÇETİN <Çorum) — Teşekkür ede

rim efendim. 
BAŞKAN — Teşeikkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
35. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, bazı 

ürünlerin 1974 - 1985 yıllarındaki 'taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

BAŞKAN — 35 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demlir'in, bazı ürünlerin 1974-1985 yılların
daki taban fiyatlarına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır, 

Sayın Yusuf Demir?,.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
36. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ-

lu'nun, Mardin İlindeki örnek tarım çiftçiliği arazisine 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/541) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, Mardin Milletvekili 
Kenan Nuri Nehrozoğlu'ınun, Mardin Hindeki örnek 
tarım çiftliği arazisine ilişkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Kenan Nuri Nehrozoğhı?... Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?... Yok. 
Ertelenmiştir. 
37. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine ilişkin 
Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 

BAŞKAN — 37 nci sıradaki, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Devlet Bakanından so
rusu, İçtüzüğün 97/3 maddesine göre ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 inci sıradaki, 365 sıra sayılı, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz ve 29 Arkadaşının; 765 sayılı, Türk 
Ceza Kanununun, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri 
Usulü Kanununun ve 353 sayılı Askerî Mahkeme
ler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı 
Maddelerinin Değiştirilmesi Haikkında Kanun Tek
lifinin görüşmelerine başlıyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini almışlardır. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum: Komisyon raporunun okunma-
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smı kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmiştir. 

Komisyon raporunu okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 Arkada

şının; 765 sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 sayılı 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ve 353 sayılı 
Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak
kında Kanun Teklifi Adalet Baikanlığı temsilcileri ve 
teklif sahibinin de katıldığı toplantıda Komisyonu
muzca incelenip görüşüldü. 

Teklif ile, Türk Ceza Kanununun «Hükümet me
murları tarafından efrada yapılacak suimuameleler» i 
müeyyide altına alan 243 ve 245 inci maddeleri de
ğiştirilmekte ve bu fiillerin cezası artırılmakta, ayrıca 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ve 144 
üncü maddeleri değiştirilerek emniyet soruşturması 
sırasında da sanığın bir müdafiin yardımına müra
caat edebilmesi ve onunla görüşebilmesi imkânı ge
tirilmekte ve Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yar
gılama Usulü Kanununda da buna paralel değişik
lik yapılmaktadır. 

Türk Ceza Kanunu yürürlüğünden bu yana günün 
ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 36 defa değiştiril
miştir. Bu değişiklikler, Kanunun bazı maddeleri ara
sındaki insicamını bozduğundan, günün şartlarına 
göre bütünüyle ele alınması zarureti doğmuştur. 

Adalet Bakanlığı, Türk Ceza Kanununun bütünü 
üzerinde çalışmalar yapmak üzere, Yargıtay, Üni
versiteler, Hukuk Fakülteleri, Türkiye Barolar Bir
liği ve Bakanlık temsilcilerinden oluşan bir komis
yon teşekkül ettirmiş ve bu Komisyon 29 Ocak 1985 
tarihinde ilk toplantısını yaparak çalışmalarına baş
lamıştır., 

Teklif ile getirilmek istenen değişikliğin, genel ni
telikte yapılacak olan bu çalışmalar sırasında ele 
alınıp değerlendirilmesinin daha uygun olacağı düşü
nülmektedir. 

Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı 
maddesinin birinci fıkrasında, «sanığın tahkikatın 
her hal ve derecesinde bir veya birden fazla müda
fii yardımına müracaat edebileceği» ifade edilmekte
dir. 

Teklifte, maddeye «emniyet soruşturması» keli
meleri de eklenerek, bu soruşturma sırasında da sa

nığın müdalfie müracaatı sağlanmak istenmekte ise 
de, emniyet soruşturması, hazırlık tahkikatı safhası 
içinde yer aldığı için, 136 ncı madde buna zaten im
kân vermektedir,, 

Ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu, ha
zırlık tahkikatının kaideten gizli olarak yapılmasını 
kabul etmiştir. Bu ilke, tahkikatın ve dolayısıyla bü
tün yargılamanın selameti bakımından getirilmiş bir 
ilkedir. Hazırlık tahkikatı sırasında gözaltına alman 
sanığa, müdafii ile her zaman görüşebilmesi ve mu
habere edebilmesi imkânının verilmesi halinde, de
lillerin saptırılması ihtimali de ortaya çıkabilecektir. 

Bu nedenlerle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nunun 136 ve 144 üncü maddelerinde, teklif istika
metinde bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı 
mütalaa edilmektedir, 

Ceza Muhakemeleri Usûlü Kanununda teklif edi
len değişikliğe paralel olarak 353 sayılı Askerî Mah
kemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 
85 ve 91 inci maddelerinde yapılmak istenilen, de
ğişikliklere de aynı gerekçelerle iştirak edilememiştir. 

Yukarıda arz olunan nedenlerle Kanun Teklifi, 
Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddeleri
ne geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar 
verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak 
.ere saygı ile arz olunur. 

Baskarü 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Sözcü 
Mehmet Bağçeoi 

Yozgat 

üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 

Maddelere geçilmesi 
gerekli görüşünde 

olduğum için karara 
muhalifim. 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Baş'kanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

İçel 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 
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Üye 
Edil) özgenç 

İçel 

Üye 
İlhan Dinçe! 

Malatya 

Maddelere geçilmemesine Tekliflin tümünün kabulü 
muhalifim. ile maddelerine geçilmesi 

görüşünde olduğumdan 
karara muhalifim. 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu! 

Üye 

Üye 
Hasan Aîtay 

Samsun 
Karara karşıyım 

Mehmet Topaç 
Uşak 

BAŞKAN — Komisyon raporu üzerinde, Sosyal-
demökrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Edip öz
genç ve şahsı adına Sayın Nuri Korkmaz söz iste
mişlerdir. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Edip Özgenç; buyurun, (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA EDİP ÖZGENÇ (İçel) — 
Sayın Başkan, muhterem milletvekilleri; görüşmekte 
olduğumuz kanun teklifi hakkında Sosyddemokırat 
Halkçı Parti Grubu adına görüşlerimizi arz etmek 
üzere söz almış 'bulunuyorum. Hepinizi saygıyla se
lamlıyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, -sayısız suçlarla ve yer
altı şiddet örgütlerince vücudu sarılmış ve demok
ratik düzeni tehlikeye sokan bazı suç odaklarının 
yeniden doğmayacak sekide kökünden temizlenme
si gereken bir toplumda, devlet idaresini yüklenmiş 
olanlar, en üst kademedeki yetkilisinden, en alt ka
demesindeki görevlisine kadar giderilmesi güç bir 
çıkmazla karşı karşıya kalmışlardır. Bu çıkmaz; suç
luların, suçun, şiddet odaklarının, terörün, yeraltı 
örgütlerinin arka planda çöreklenmiş anafailleri ve 
tüm suç ortaklarını ortaya çıkarma çabaları karşısın
da yakalananların susmalarının yarattığı bir engeldir. 

Gerçekten birçok kişinin örgütlenerek 'beraberce 
sürekli ve planlı olarak adam öldürmeye, yarala
maya ve çeşitli suçları işleyerek toplum nizamını bo
zanların şiddet yuvalarının kurutulabilmesi, suçüstü 
ve suçtan sonra yakalanan kişilerin konuşmalarına, 
suç ortaklarını hele delikanlılarımızı bu cinayetlere 
tevk eden zavallı gençleri bir robot gibi kullanan 
gerçek faillerin öğrenilip, yakalanmasına bağlıdır. Kı

sacası, yakalanan suçluların, örgütlerin ve faillerin 
suçların ayrıntıları hakkında konuşmaları ve bilgi 
vermeleri, suçluların ve suç kaynaklarının ortaya çı-
karjtaası bakımından büyülk bir önem taşıyor. İşte 
yakalanan sanlıkların konuşmalarının, bu nedenle ola
ğanüstü bir değer taşıması, onları zorla konuşturma 
eğilimini kamçılamakta, bu konudaki çabaları çok çe
kici bir ihale getirmektedir. 

•Muhterem arkadaşlaom, oysa konuşmamak, sus
mak tüm uygar ülkelerde bir temel hak olarak gö-
rütaıüşltür. Herhangi bir psikolojik nedenle susan sa
nığı konuşmaya zorlamak kaçınılmaz bir biçimde 
işkenceye sürükler. İşkence ise, insan haysiyetine kar
şı en büyük saygısızlıktır, 'İnsan haysiyetini çiğne
menin en tartışma götürmez bir türüdür. İnsanoğlu
na işlenen en büyülk cinayettir. Ayrıca, işkencelerin 
çoğu kez yalnız ölümlere ya da sakatlanmalara 
değil, gerçek dışı itiraflara da sürüklediği ve böyle
ce adaleti yanıltıp suçsuzu suçlu duruma düşürür
ken, birçok suçluyu da suçlu duruma getirdiği bir 
gerçektir. Siyasal tanih, gerçeği söyle diye işkence 
edilirken, oan -veren binlerce suçsuzun ya da söyle
diğinden, itiraf ettiğinden dalha fazlasını bilmeyen 
kişilerin cesetleriyle doludur. 

İnsanların, bir arada yaşamaya başladığı günden 
beri, kâh kötü niyetle iradelerimi başka insanlara ka
bul ettirme ve dikte ettirebilmeleri için, kâh iyi ni
yetle suçu ve suçluları ortaya çıkarabilmek ve böy
lece kişileri ve toplumu ıkoruyalbiknek için işkenceye 
başvura gelmişlerdir. Oysa devlet terörü demek olan 
işkence, devlet kavramına ve hele demokratik dü
şünceye. zıt düşen çelişkili bir mantığa dayanmak
tadır. 

Kişilerin can güvenliğini ve beden bütünlüğünü 
sağlama amacıyla suç faillerini ortaya çıkarabilmek 
için yapılan eziyet ve işkenceler, belli kişilerin can 
güvenliğini ve vücut bütünlüğünü ortadan kaldırma 
sonucuna sürüklemektedir. Kişinin güvenliğini ko
ruma uğruna, tüm kişilerin hareketlerini belli sınırla
ra tabi tutarak, genellikle devlet düzenini kuranla
rın ya da soysuzlaşan demokratik bir düzende can 
güvenliğine verdikleri önemden ötürü, özgürlükleri 
ve hukuk devleti ilkelerini bir süre askıya alanların, 
işkenceye göz yumdukları, göz yumabilecekleri farz 
edilirse; onların kendi amaçlarıyla çelişkiye düştük
leri, can güvenliği adına can güvenliğini hiçe say
dıkları kabul edilmiş olur. Çoğunluğun can güvenli
ği ve vücut bütünlüğü uğruna dahi olsa, belli kişi-
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tenin canı, vücut ve ruh bütünlüğü, hole mahkeme 
kararı olmadıkça feda edilemez. 

Bu nedenle yurtta can güvenliğini sağlamak için 
'büyük sorumlulukları göze alarak tarihsel 'bir öde
vi omuzlanan insanların, 'böyle 'bir çelişkiye düşebi
leceklerini düşünmek asla ve asla doğru olmaz; tam 
'bir yanılgıdır, bir vehimdir. 

©aşka 'bir deyimle, can güvenliğine verdikleri 
önem sonucu, özgürlüklerin ve demokratik kural
ların işlemesini bile bir süre askıya alanların, kendi 
kendileriyle çelişkiye düşmeyecekleri, 'bu nedenle de 
bazı alt kademedeki görevlilerin hangi amaçla olur
sa olsun, işkenceye 'başvurmalarını kesinkes önlemek 
isteyecekleri ve istedikleri kuşkusuzdur. Çünkü, on
lar çok iyi biUirler ki, tek kişinin hile, işkenceye tabi 
tutulabilmesinin iktidarca kabul edildiği 'bir toplum 
ve 'hukuk düzeninde, herkesin can 'güvenliği ve vü
cut 'bütünlüğü tehlikede demektir. Savunmasız kim
selere karşı, devlet gücünü temsil eden kişilerin şid
dete başvurması, devlete olan güveni kemirir ve gide
rek tam bir huzursuzluk kaynağı haline getirir; ay
nen, kişilerin terör eylemlerinde olduğu gibi... 

Bu nedenledir ki, işkence ve fizik cezalar tüm 
uygar ülkelerde yüzyıllardan 'beri yasaklanmıştır. Biz
de, Aıbd'ül'hamit Anayasasının bile 26 ncı maddesinde 
şöyle deniliyor : «işkence, sair 'her nevi eziyet ka-
tiyyen ve külliyen memnudur.» Devletimizin de im
zaladığı, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinin 5 
inci maddesinde, «'Hiç kimse işkenceye, zalimane gay
ri insanî, haysiyet kırıcı cezalara veya muamelelere 
tabi tutulamaz» denildiği gibi; Avrupa İnsan Hakla
rını Korumak Sözleşmesinin 3 üncü maddesinde de, 
«Hiç kimse işkence, gayri insanî yahut 'haysiyet kı
rıcı ceza ve muameleye ta'bi tutulamaz» kuralı yer 
almaktadır. 1924 Anayasasının 73 üncü maddesinde, 
«İşkence, eziyet memnudur» der. 1961 Anayasasının 
14 üncü maddesinde, «Kimseye eziyet ve işkence ya
pılamaz, insan 'haysiyeti ile bağdaşmayan ceza ko
nulamaz» denilmektedir. 

Olağanüstü dönemlerde, özgürlükler ve hukuk 
devleti ilkeleri kısıtlanabilir, bir süre askıya alınabi
lir; ama işkence meşru hale gelemez. Olağanüstü za
manlarda 'bile, mahkemelerin »bağımsızlığını ortadan 
kaldırmak ya da savunma hakkını işlemez hale ge
tirmek toplum için ne kadar zararlı sonuçlar doğu
rursa, işkence yöntemleri de başlangıçta başarılı; ama 
sonunda çok olumsuz ve zararlı sonuçlara ulaştırır. 
Bunun için, olağanüstü dönemlerin akıllı iktidarları 
dahi, işkencenin karşısında olmuşlardır ve işkenceye 

'başvuran herkesin cezalandırılmasını isterler. Hatta 
bunlar, o hukuk dışı ve insanlık dışı, gayri meşru ve 
gayri 'insanî araca başvurma sayesinde somut bazı 
olayda başarılı sonuçlara ulaşmış olsalar hile, yalnız 
insancıl ve hukuksal görüşler değil; pratik yararlar 
da 'bunu gerektirmiştir. İşkence olaylarının yaygın
laşması, teslim olma eğilimindeki terör suçlularının 
bu arzularını da 'baltalamıştır. 

Büyük feylesoif G'oeihe'nin, hemen hemen tüm 
toplumsal olaylar 'bakımından 'büyük anlam taşıyan 
özdeyişi, işkence olayları bakımından özellikle ışık 
tutucu niteliktedir. Şöyle diyor 'büyük filozof : «Ben, 
zararlı doğruyu, yararlı hataya yeğlerim. Çünkü za
rarlı doğru, ancak başlangıçta zararlı olabilir; sonra
ları ise, daima yararlı ve daha yararlı olacaktır. Ya
rarlı hata, ancak başlangıçta yararlı olabilir; sonra
ları ise zararlı, daima daha zararlı olacaktır.» Evet, 
temelden îena ve şeytanî bir davranış olan işkence, 
ancak başlangıç'ta belki bazı yarar sağlayabilir; ama 
bu yararlar zamanla zarara dönüşecektir. 

Bu özdeyişi ve kalıbı, hukuk devleti ve jandar
ma polis devleti ikilisi bakımından şu biçimde for
müle etmek mümkündür: Hukuk devleti ilkeleri an
cak başlangıçta zararlı olabilir; sonraları yararlı ve 
geçen her gün daha yararlı olacaktır. Buna karşılık 
jandarma ya da polis devleti yöntemleri ve ilkeleri ise, 
ancak başlangıçta yararlı olabilir; sonraları zararlı ve 
her geçen gün daha zararlı olmaya mahkûmdurlar. 

'Dayağın cennetten çıktığı özdeyişi-ise, ancak şı
marık çocuklara şok tesiri yapacak bazı okşayıcı 
müdahaleler için anlam taşır; yoksa kişilerin bede
nini ve ruhunu tahrip eden, yaralayan, 'sakatlayan iş
kence niteliğindeki dayak için değil. İşkence, ancak 
ve ancak cehennemden çıkmıştır. Unutmayalım ki, 
her araca başVurulabilen savaşta bile, düşman esir
lere dahi işkence yapılması, anlaşmalarla yüzyıllar
dır yasaklana gelmiştir. 

'Muhterem milletvekilleri, 12 Eylül yönetiminin 
terör odaklarını ortaya çıkarma alanındaki başarısını 
inkâr edebilmek olanaksızdır. Türk toplumu, yeni
den sokaklarında dolaşabilen, evlerinde rahat uyu-
yabilen, kahve ve lokantalarında korkusuz oturabi-
len bir toplum haline geldi. Bugünkü tarihsel ödevini 
omuzlamış tarihsel bir iktidarın, özellikle şiddet ha
reketleri alanındaki büyük başarısının gölgelenmesi
ne izin vermemesi ve vermeyeceği doğaldır. Çünkü, 
şiddet kaynaklarının kurutulmasında ne kadar ba
şarı gösterilirse gösterilsin, eğer bu başarı, hukukun 
izin vermediği, uygarlık ve insanlık ölçüleriyle bağ-
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daşmayan ve tüm demokratik dünyanın ret ve mah
kûm ettiği işkenceye dayandınlırsa, uzun vadede bu 
başarının değeri çok gölgelenir; gerek ülkemizde, ge-
ıre'k bir üyesi olduğumuz hür ve uygar dünyada bu 
tutuma karşı zamanla olumsuz tepkiler kaçınılmaz 
İhale gelir. 

Bu nedenle, yukarıda da izah ettiğim gibi, günü-
müzün iktidarının, şu ya da bu yerde kendisini gös
teren tek tük işkence olaylarının cezalandırılmasını 
istediği ve genellikle işkencelere engel olmak için 
ciddî ve samimî önlemler aldığı ve alacağı kuşku
suzdur. Ancak, iktidarın en üst 'basamağında bulu
nanların işkenceyi asla istememeleri ve ona titizlikle 
karşı çıkmaları, işkencenin hiç olmamasını sağlaya
maz; her zaman ve her yerde, özellikle alt kademe
lerdeki görevliler arasında işkence yoluna sapacak 
bazı gayretkeşler bulunabilir. 

İnsancıl ve demokratik bir 'toplum düzenine inan
mış kişiler olarak, katilleri ve yeraltı terör örgütlerini 
ortaya çıkarmak için olsa bile işkence 'kabul edile
mez .dememiz yetmez; dünyanın her yerinde, hele 
olağanüstü dönemlerde az veya çok ölçüde işken
ceye başvurulduğuna göre, bunun nedenleri üzerine 
eğilerek önleyici çareleri düşünmek gerekir. 

'Kolluk güçleri içindeki bazı görevlilerin hazırlık 
soruşturması aşamasında işkence yoluna sapmaları, 
her dönemde ve hemen 'her ülkede genellikle iki ne
dene dayanarak yapılıyor. Bunların birincisi, öfkeye 
ve intikam duygusuna, cezalandırma amacına daya
nan işkence olaylarıdır. Bu gibi olumsuz duygulara 
ve dürtülere dayanan işkencelerin azaltılmasını sağ
layacak en etkili çare, böyle işkencecileri hemen gö
revden alarak cezalandırmaktır. Toplumsal bir ama
cı bulunmayan bu tür işkence olayları üzerinde pek 
durmak istemiyorum. 

Asıl üzerinde durulması gereken işkence uygula
ması, suçüstü yakalanan failleri konuşturarak, suç or
taklarını ve perde arkasında cinayetleri planlayan 
ana failleri ortaya çıkarma amacıyla konuşturmaya 
yönelik olanlardır. Bu nitelikteki yanlış bir mantığa 
dayanan; ama hizmet amacına yönelik işkenceleri 
önlemenin en etkili iki önlemi kanımızca şunlardır: 
'Birincisi; işkencenin yapıldığının derhal görevli mer
cilere ulaştırılmasının ve yapılmadığının ve kolayca 
öğrenilmesinin müdafii avukat aracılığıyla sağlanma
sı sayesinde bir yandan işkenceciyi ürkütmek, öte 
yandan da işkence yapılmadığı halde yapıldığı söy
lentisinin doğmasına yer bırakmamak. 
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(İkincisi; sanığı konuşturma işlevini, fonksiyonunu 
karşılayan böylece konuşturma amacına yönelik iş
kence gibi insanlığa aykırı bir aracın yerine geçe
rek, onu gereksiz hale getiren bir yöntemi yasallaş
tırmakla mümkündür. 

'İşkence yoluna sapmaları azaltma bakımından 
etkili önlemlerden birisi, kuşkusuz avukatların daha 
hazırlık aşamasında devreye girmeleri ve böylece sa-
sundukları kişilerin işkenceye uğramaları halinde bu
nun hemen yetkili mercilere duyurulmasını sağlama
larıdır. Çünkü, işkencecilerin cüretlerini artıran, yap
tıklarının uzun süre gizli kalacağı ve işkencenin iz
lerinin de 'belli bir süre sonra kaybolacağı inancıdır. 
Eğer işkence kurbanları uğradıkları saldırıları günü 
gününe yetkili mercilere duyurabiime olanağına sa
hip olurlarsa, işkencecilerin suçlarını ortaya çıkar
mak ve cezalandırmak kolaylaşacağından, onlar da 
bu yola sapmaktan çoğu kez kaçınacaklardır. Avu
katın hazırlık soruşturmasında müvekkili sanıkla ko
nuşmasının, delillerin korunması ve suçlunun itiraf
ları bakımından olumsuz sonuçları yaratmasından 
korkuluyorsa, avukatın sanıkla (görüşmesinde kötüye 
kullanma olanaklarını ortadan kaldıracak gerekli ön-, 
lemler alınabilir, önemli olan, sanığın yakalanma
sından sonra müdafiin onu hiç değilse baskı ve iş
kenceye uğramadan öğrenme bakımından gerekse her 
'gün kısaca görebilmesidir. 

'Bütün batı dünyasında, Avrupada ve Amerika 
Birleşik 'Devletlerinde daha poliste iken sanık, avu
katının yardımına başvurabilmektedir. Bizde de bu 
kadarına razı olunması, sanığın müdafiini görebil
mesi sağlanmalıdır. Böyle bir çözüm ülkemizde de 
suçun ve suçluların ortaya çıkması bakımından kötü 
sonuçlar doğurmayacak; ama hem işkence hevesine 
kapılacak bazı görevlileri zararlı adımlardan alıko
yacak, hem de birçok yersiz işkence söylentilerini de 
ortadan kaldıracaktır. Bundan başka, her türlü iş
kence olaylarını önlemenin en etkili önlemleri ara- . 
sında, bir işkence olayını duyan yetkililerin, özellikle 
savcı ve hâkimin, işkenceci hakkında kovuşturmayı 
harekete geçirmekle yükümlü tutulması, daha doğ
rusu bu kuralın ciddî olarak uygulanmasının sağlan
ması, idarî zabıtama yanında, adlî zabıtanın kurul
ması ve bu adlî zabıtanın doğrudan doğruya hâkime 
ve savcıya bağlı olması da yer alır. 

İkinci olarak, kanımızca daha etkili olacak ön
lem, suç Üstü yakalanan sanıkların konuşmalarını 
sağlamak için işkenceye başvurma eğilimini doğuran 
gereksinmeyi, sanıkların konuşmalarını sağlayacak ve 
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'böylece işkencenin işlevini amaç bakımından yerine 
•getirecek, onun bir tür kaimesi olacak (bir yöntemi 
bulmaktır. Bu nitelikte 'hukuksal bir kurum yaratılıp 
yasal hale 'getirildiği zaman, işkencelerin önlenmesi 
sadece iyi niyete değil, objektif bir güvenceye de 
Ibağlanmış olacaktır. Biz bir hukukçu olarak kamu 
görevlilerinin iyi niyetinin yetmediği, o iyi niyetinin 
çoğu kez hukuksal müesseselerin yarattığı garanti
lerin yardımıyla desteklenerek güçlendirilmesi gerek
tiği inancındayız. 

Muhterem milletvekilleri, bir noktaya daha değin
meden geçemeyeceğim. Hukuk devletinin ilkelerini 
tanımamazlıktan gelenler, onları küçümseyenler, sa
dece klasik anlamdaki diktatörler değildir; seçim me
kanizmasını benimsediği, parlamentonun kurulup iş
lediği ülkemizde bile, hukuk devleti ilkelerini zararlı 
sanan ve onları toplumun başına iş açan, hatta anar
şiye elverişli birtakım lüks engeller sayanlar vardır. 
Maalesef bugünkü iktidar bu zihniyeti devam ettirme 
eğilimindedir. 

Bazı insanlar, temsil edildiğine inandığı millî ira
denin kutsiyetine dayanarak, en zalim diktatörlere 
rahmet okutacak bir tarzda hareket edebilmişlerdir. 
Bir hükümdardan veya bir diktatörden gelen hak ve 
hürriyet düşmanlığı ile bir ekseriyetten gelen arasın
da asla bir mahiyet farkı yoktur. Kötülük, kimden 
gelirse gelsin, kötülüktür. Kötülüğü yapan ekseriye
tin demokratik olması veya millî hâkimiyete dayan
ması, yaptığı kötülüğün mahiyetini değiştirmez, bi
lakis, onun fecaatini ve ağırlığını artırır ve kötülüğü 
tahammül kırıcı bir şekle sokar. Çünkü ekseriyet, tat
bik ettiği tahakkümü meşrulaştırmak için millî irade
ye dayandığına, binaenaleyh, zulmünde haklı olduğu
na inanır. Şu halde, ekseriyetin hükümeti demek olan 
demokrasi, efsanelerdeki kuyruğunu ısıran canavara 
benzememek için, bünyesinde sakladığı bu tehlikeyi 
önlemek ve tedbir almak, vatandaş hak ve hürriyet
lerini garantiye bağlamak ve bunun için teminat 
müesseselerini kurmak zorundadır. 

Muhterem milletvekilleri, işte bu yasa teklifinin 
amacı, bir insanlık ve bir anayasa suçu olan işkence 
yasağını çiğneme eylemlerine uzun yıllar önce konul
muş ve bugün yetersiz olduğu görülen cezaların artı
rılması ve işkenceyi önlemek amacıyla, gözaltına 
alınan kişilere avukatlarıyla görüşme ve 24 saat için
de hükümet doktoruna şevkini isteme hakkının tanın
masıdır. 

Muhterem milletvekilleri, biz, bu yüce çatı altın
da yer alan değerli üyelerden hiçbirinin kötü mua-
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mele ve işkenceyi onaylayabileceğim kabul etmiyo
ruz. Ancak, her birimiz bireysel olarak bu insanlık 
dışı eyleme karşı olsak bile, bu fikrimizi, yasal yet
kimizi ve denetim hakkımızı hep beraber kullanarak 
sistemleştirmezsek, her birimizin bireysel karşıtlığına 
ve duygusal katılımına rağmen, Türkiye'de işkence 
ve kötü muamele sürer gider ve günbegün kurumsal
laşmaya başlar. Bir gün artık ciddî olarak müdahale 
etmek istesek dahi, eğer kötü muamele ve işkence 
yaygınlaşmış, kurumsallaşmış, doğallaşmış ve top
lumsal yaşamımızın ayrılmaz bir parçası haline dö
nüşmüşse, önlemeniz ve ortadan kaldırmanız da müm
kün olmayabilir. 

Sayın milletvekilleri, adil ve uygun bir ceza, top
lumumuz ve insanlarımız için ne ölçüde koruyucu 
ve kazandırıcı ise, bir insanın kendini insan bilincine 
ulaştıran en iç değerlerini yıkan ve yok eden işken
ce de, o ölçüde toplum ve birey için yozlaştırıcı ve 
kaybettiricidir. Üstelik bu durum, işkence yapılan için 
olduğu kadar, işkence yapan için de geçerlidir. 

Saygıdeğer arkadaşlarım, bu Meclis, çok büyük 
sorunları çözmek zorunda olan tarihî bir meclistir. 
Türkiyemizde, uzunca yıllar, örgütlü çeteler kaba 
kuvveti yaygınlaştırarak kullanmış ve ardından da, 
hukuk devletinin temel güvencesi olan parlamento
muzdan yoksun olağandışı bir dönem yaşanmıştır. 
Uzun yıllar süren böyle bir dönemden sonra bu tari
hî Meclisin tarihî görevlerinin başında, bu toplumda 
kaba kuvveti yok etmek ve hukuk devletini ve onun 
en sağlam güvencesi olan parlamenter demokrasiyi, 
tüm kurum ve gelenekleriyle yeniden egemen kılmak 
gelir. Bu, Meclisimizin en başta gelen görevlerinden
dir. 

BAŞKAN — Toparlayın Sayın özgenç. 
EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bu görevde parti 

ayrımı söz konusu olamaz. Çünkü, hangi partiden 
olursak olalım, varlık nedenimizi demokrasiden al
makta ve varlık gerekçemizi, hukuk devletinin gide
rek sağlamlaştırılması görevine dayamaktayız. Bu 
görevi yerine getirmememiz halinde, hangi partiden 
olursak olalım, hangi ideolojiyi halkımızın esenliği 
için doğru sayarsak sayalım, sonunda, kendi varlık 
nedenini yok eden bir kurum haline dönüşürüz. 

Sayın milletvekilleri, demokratik yollardan seçil
miş bir parlamentonun oluşturduğu bir hükümet dö
neminde, eğer devletin en üst yöneticilerine de işken
ce yapılabiliyorsa, buna cesaret edilebiliyorsa, bu, 
sanki Olağan bir olaymış gibi karşılanabiliyorsa, bugün 
var olan demokrasi ve hukuk devleti ortamını, Tür-
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kiye Büyük Millet Meclisi olarak yeterli saymamız 
mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, bu toplumda kötü muamele 
ve işkencenin yok edilmesini sağlamanın, tek değil, 
ama ilk ve hiçbir başka güç ve kurum tarafından ika
me edilemez yolu, bu Yüce Meclisin, bu konuda ola
ğanüstü duyarlılık ve bu iğrenç, hainane ve toplumu
muzu yozlaştıran insanlık dışı yöntemi yok etme yo
lundaki kararlılığını göstermesidir. 

Muhterem arkadaşlarım, Avrupa Konseyinin ve 
diğer bazı uluslararası kuruluşların bu konuda göster
miş oldukları duyarlılığı, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi de göstermek zorundadır. Hepsiyle dost ve müt
tefik olduğumuz ve kader birliği içinde bulunduğu
muz ülkelerin temsilcilerinin bu konudaki duyarlılık
larını Türk düşmanlığı ile ya da maksatlılıkla görme-
mezlikten gelmemiz ve saymamız, kendi içinde tutar
sız ve kendimizi aldatıcı bir tutumdur. Bu ülkeler, her 
noktada bizimle dost, her noktada anlayışta da, yal
nızca insan hakları ve işkence konusunda mı maksat
lı ve kötü niyetli? Muhterem arkadaşlarım, böyle bir 
bakış açısı kesin olarak inandırıcı değildir. 

Bu noktada şunu da açıklamak zorundayım ki; 
Türkiye'de kötü muamele ve işkencenin sistemleştiril-
mesi ve insan haklarına yeterince saygılı davranılma-
sı endişesini, yalnızca Avrupa sosyal demokratları ta
şımamaktadırlar; bu kuşkuyu, Avrupa liberalleri, de
mokratları ve muhafazakârları da aynı ölçüde taşı
maktadırlar. Aralarındaki tek fark, bü durumun or
tadan kaldırılması yolundaki yöntemde yatmaktadır. 
Avrupa sosyal demokratları, Türkiye'yi kendilerince 
tecziye eden ve dışlamadan yana bir eylemin içinde
lerken, Avrupa muhafazakârları, liberalleri ve de
mokratları. daha çok özendirme ve işbirliğinden ya
nadır; Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu konuda
ki gerekli duyarlılığı ve kararlılığı göstereceği umudu
nu sürdürmektedir. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Özgenç. 

EDİP ÖZGENÇ (Devamla) — Bağlıyorum efen
dim. 

Umarız ki, değerli ANAP'lı üyeler, hiç değilse ken
dileri hakkında Avrupa liberallerinin, muhafazakâr
larının ve demokratlarının besledikleri iyimserlik ve 
güven duygusunu boşa çıkarmazlar. 

Muhterem arkadaşlarım, uzunca yıllardır Türki
ye'de işkencenin var olmasına ve hatta giderek art
tığı, kurumsallaştığı belirtilerinin çoğalmasına rağmen, 
bu utanç verici tablonun Türkiye'nin gündeminden 
silinmemesinin temel nedeni, bu konunun bugüne de-. 

ğin parlamentolarımızca bir ulusal sorun ve bir par-
tilerüstü sorun olarak kavranmamış olmasıdır. Bu so
run, daima bir politik çekişmenin nesnesi olmuş, ku
tuplaşma ve çözümsüzlükle sonuçlanmıştır. 

Muhterem milletvekilleri, işkence edenlerin cezalan
dırılması yolundaki bu teklife, niçin «hayır» diyorsu
nuz? İşkencenin devam etmesini mi istiyorsunuz? Buna 
«hayır» derken, işkenceyi tasvip etmek mi istiyorsunuz? 
Anlamak mümkün değildir. Bu nedenle, tüm üyele
rimizi, verdiğimiz bu kanun teklifi ile işkence soru
nunu Türkiye gündeminden silip atma ortak karar
lılığına, eylemine çağırıyoruz. İnanıyoruz ki, değerli 
milletvekili arkadaşlarımın, bunu bir parti ve ideolo
ji sorunu olarak değil de, ulusal bir sorun ve bir uy
garlık sorunu olarak ele almaları halinde, Türkiye-
mizin hep güleç olmasını dilediğimiz yüzüne düşen 
bu kara gölgeyi silebiliriz. Kanun teklifimizin, tüm 
milletvekillerince benimsenmesi, bunu ilk ve çok gü
zel, çok anlamlı bir belirtisi olacaktır. 

Bu umut içinde, Yüce Meclisimizi en derin saygı
larımla selamlıyorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederiz Sayın özgenç. 
Şahsı adına Adana Milletvekili Sayın Nuri K'ork-

maz; buyurun efendim. (SHP ve MDP sıralarından 
alkışlar) 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, Türkiye'nin bugün gündeminde 
bulunan en önemli konulardan bir tanesi de, üzülerek 
ifade edeyim ki, işkencedir. Bu, her askerî yönetim 
ve onu takip eden sivil yönetim dönemlerinde sık 
sık tekrarlanan ve ülkemizin köklü geleneklerine rağ
men, köklü devlet anlayışına rağmen, ülkemizde ya
pılan bu kötü muameleleri, kendi Meclisimizin ala
cağı kararlarla çözmek yerine, dışarıdan yapılan tel
kinlerle, ülkemizde işkence varlığının, işkence olayla
rının cereyan ettiği hiçbir zaman gündemden düşme
mektedir. 

İşte, geçen sene 13 Şubat tarihinde, insan hakla
rına karşı yapılan bu kötü muameleye son vermek, 
demokratik rejim içerisinde Parlamentoda soruna çö
züm getirmek ve Devletimizin köklü geleneklerine dü
şen gölgeyi ortadan kaldırmak amacıyla, 1926 yılın
da çıkmış, olayların şekli nitelik değiştirmiş bir ceza 
yasasının, bu nitelik değiştiren olaylara karşı yeter
sizliği karşısında, bu ceza yasasına paralel olarak sa
vunma hakkını içeren, diğer 1412 sayılı Ceza Muha
kemeleri Usul Kanunu ve bununla yine paralellik içe
risinde bulunan Askerî Yargılama Usul Kanunu hak
kında 2'şer maddeyi içeren bir değişiklik teklifi ver-
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mistik. Bu teklifimiz, gerçekten ANAP'm değerli üye
leri tarafından da komisyonlarda büyük tasvip gör
müş; 14 Mart ve 21 Mart tarihlerinde komisyonun 
yaptığı 2 toplantıda, sayın komisyon başkanı da, bu 
konuda işkence olaylarına son vermek için Ceza Ya
sasının yetersizliğini kabul etmişler ve bir alt komis
yon- kurulmasını öngörmüşlerdir. Alt komisyon ku
rulmuş; fakat Meclisin tatile girmesi nedeniyle, bu 
alt komisyon çalışmamış, netice itibariyle teklifimiz 
13 Ekim tarihinde tekrar ele alınarak, 6'ya karşı 4 
oyla komisyonda reddedilmiş ve huzurlarınıza getiril
miş bulunuyor. 

Yasa tekliflini getirmemizdeki amaç, biraz evvel 
de ifade ettiğim gibi, insan halklarına, Anayasanın 
17 nei maddesine karşı işlenen bu insanlık dışı su
çun ortadan kaldırılması idi ve getirdiğimiz teklifte, 
işkencenin nerede yapıldığını, kimler tarafından ja-
pıldığrnı, bunların nasıl önlenıme&i gerektiğini kısa 
maddeler halinde belirlemiş durumdaydık. 

Sayın milletvekilleri, işkence, yüzde 90 çoğunluk
la gözaltı dediğimiz yerde yapıLmaktadır. Budan 1 
ay evvel ANAP Milletvekili Sayın Akarcalı tarafın
dan cezaevleri denetlenmiştir. İBu cezaevi denetleme
lerimde, ortaya aitılmış 2 020 olaydan dolayı 4 670 
kişinin kötü muamele yapmaktan mahkemeye sevk 
edildikleri; bunların 2 'hin küsurunun mahkemede be
raat ettiği, 439'unun takipsizlik kanarı aldığı; işken
cenin yüzde 10 olduğu iddiasıyla şikâyet edilen yer
de bile, 460 kişinin mahkûm olduğu anlaşılmıştır. 
Oysa, gözaltında bulunan insanın işkence görüp gör
mediğini kestirmek mümkün değildir. Neden müm
kün değildir; onu arz edeceğim. 

Sıkıyönetim dönemlerinde gözaltı süresi 90 gün
dür. Adamın nereye gittiğini ailesi 'bilmiyor, savun
ma avukatı 'bilmiyor, yakınları bilmiyor ve gözaltı
na alınan insanların hemen hemen Ibüyülk çoğunluğu 
<ttçeriye 300 bin kişi almışsınız, 30 !bin kişiyi mah
kûm etmişsiniz) içeriye girip çıkanların hemen hepsi . 
kötü muameleye maruz kalınlıklarını belirtiyorlar. 

«Gözaltı süresinde işkence yapılmıyor» diyebil
meniz için, olaya, komisyonun ret teklifindeki ge
rekçeyle değil, gerçek boyutlarıyla bakmanız gere
kir. Komisyon ret gerekçesinde '«Tahkikatın gizliliği 
liihlal edilir» diyor. Oysa, Anayasanın 17 nci mad-
deside, insanın beden bütünlüğünün muhafaza edi
lip edilmemesi esaslarını bclirliyoır. Savunma avukatı 
müvekkilini, yürütülen tahkikat yönünden değil, ev
vela onun insan olarak vücut bütünlüğünün yerinde 
durup durmadığım görmek isteyecektir; yoksa siz, 

tahkikatınızı ve sorutturmanızı da yapıyorsunuz. Kal
dı ki, Türkiye'de «Adlî zabıta» denen müessese de 
yok. Nitekim, Sayın 'Başbakan ifade buyurdular ve 
«Türkiye'de bilinçli işkence yoktur» dediler. Zaten, 
insan olan insan, bir başkasına hiç işkence yapabi
lir mi? Elbette ki, bilmediğiniz bir şeyi, işkence var
dır ya da yoktur diye, bütün boyutlarıyla ortaya 
getiremezsiniz. 

Ayrıca, bu verilen çelişkili rakamlar da bizi şa
şırtmaktadır. Sayın Ulusu Hükümeti döneminde, 70 
kişinin işkenceden dolayı öldüğü liddia edilmiş; oysa 
zamanın Devlet 'Balkanı Sayın Orban Öztrak, radyo 
ve televizyondaki konuşmasında, 15 kişinin öldüğü
nü söylemiştir. Aradan 5 ay geçtikten sonra, Sıkıyö
netim Koordinasyon Daire Başkanlığının yaptığı açık
lamada bu sayı düşmüş ve 4 kişi olmuştur. Sayın 
özal Hükümetinin geçen sene burada verdiği brdfing-
te ,ise, bu sayının 2 kişi lolduğunu öğrendik. Gördü
ğünüz gibi, rakamlar değişiyor, ama rivayetler o ka
dar çok ki; tabiî savLinma avukatları bu olayları 
yerinde görme imkânını bulamadıkları için, bu ra
kamlar '200 veya 500'e kaklar çıkabiliyor. Biz, ne
den açık rejimlerde bunları gerçek boyutlarıyla or
taya getirip de, devletimizin üzerine düşen gölgeyi 
kaldırmak istemiyoruz? Biz, bu teklifi bu amaçla 
yapmıştık. (SHP sıralarından alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, Ceza Yasasının 243 ve 245 
inci maddelerinde, işkence ve kötü muamele yapan
lara 1 yıldan 5 yıla kadar verilen ceza çok az kal
maktadır. Üstelik, bu işkenceyi yapan memurların, 
muvakkaten görevden alınmaları söz konusudur. Ce
za kanunlarının bir önemli tarafı da «İbreti mües
sire» dediğimiz olayı gerçekleştirmesidir, işkenceyi, 
aklı başında ve insan olan kişi yapmaz. Kaldı fed, 
ıdünyanın hiçbir yerinde de şiddet, şiddetle önle
nemez. Nasıl ki, kan, kan ile yıkanmıyorsa, şid
det de şiddet ile yenilmez. O bakımdan, bunu yen
menin en köklü örneklerkıi veren bir tarihî Meclis
tir bu Meclis. Bu 'Meclis, Ulusal Kurtuluş Sava
şında, düşman istilâsının yanı sıra, ülkenin çok çe
şitli yerlerinde çıkan eşlkiya hareketlerini bile Mec
lisin açık kararları İle yenmiş bir Meclistir. 

Geçen gün, Allah'a küfredenlerin cezalandırılma
sıyla ilgili bir kanun teklifi burada kabul edildi, 
Oysa, hükümet bizim getirdiğimiz kanun teklifleri
nin ret gerekçesi alarak «Biz Ceza Yasasında kök
lü değişikliklere gidiyoruz» diyor; ama Avrupa'da 
5 tane devletin Türkler üzerinde yaptığı baskılar var 
ve biz burada ileri adımlar atıyoruz... İşte at, işte 
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meydan... Biz, Ceza Yasasında değişiklik getiriyo-
ruzr ve diyoruz ki, işkence yapan, aklı başında ol
mayan, insan almayan, insan haysiyetine yakışma
yan muameleyi yapanları bu Meclis, ceza yasaların
da değişiklik yapmak suretiyle cezalandırsın ve me
muriyete tekrar başlamalarını önlesin; yand memuri
yetten ımüe'bbeten men edilsin. Ve yine diyoruz ki, 
içeriye aldığınız insanı, tahkikatın gizliliği yönünden 
değil, onun insan olarak beden ibütünilüğürrü muha
faza edip etmediğini araş-tırabilmek için, gözaltına 
•alındığı andan itibaren savunma avukatıyla buluş
turulsun. Ve yine diyoruz ki, 'bu insanlara kötü mua 
mele yapıldığını doktor 'raporlarıyla tespit edebi/Lmek 
amacıyla bunu, 'her demokratik ülkede olan esaslara 
dayandıralım. 

Eğer bu Kanun teklifini, hükümet ya da ANAP' 
m değerli üyeleri reddederse, geçen gün kabul edi
len kanunla, hükümetin ret gerekçesine ters düşül
müş olacaktır. O bakımdan, kanun teklifimizin yüce 
Meclis tarafından de'steklenımesini ve 243 üncü mad
dede öngörülen, 'bugünün koşullarına yeterli olma
yan; ceza, adalet ilkeleriyle 'bağdaşmayan maddele
rin değiştirilmesıiıni teklif ediyoruz. 

Çarşıda, sokakta giden bir insanin gözünden göz
lüğünü zorla alan Ibir insana 10 yıl cezayı öngören 
!bir ceza yasası, insanlık dışı muamele yapan bir in
sana karşı çok hafif 'bir cezayı öngörmüş ve onu ya
pan kişiyi de, memuriyetten muvakkaten men etmiş, 
daha sonra da cezasını paraya tahvil etmek suretiy
le, âdeta ödüllendirmiştir. 

O bakımdan 'bu, teklifimizin yüce Mecliste des
teklenmesini diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 

Sağaltın. (SHP ve MDP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Korkmaz. 
Buyurun Sayın Balkan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın 'Başkan, sayın milletvekilleri; görüşül
mekte ollan kanun teklifi hakkındaki düşüncelerimi
zi arz etmek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

Teklifte, Türk Geza Kanununun 243 ve 245 inci 
maddeleri değiştirilmekte ve Ibu fiillerin cezadan ar
tırılmaktadır. Teklif ayrıca, Ceza Muhakemeleri Usu
lü Kanununun 136 ve 144 üncü maddelerinin değiş
tirilmesini ve 'böylece, emniyet soruşturması sırasın
da da sanığın, Ibir veya birden çok müdafiin yardı
mına müracaat edebilmesini öngörmekte; keza Aske
rî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanu
nunda da buna paralel değişiklik getirmektedir. 
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Bilindiği gibi, Türk Ceza Kanunu 'bugüne kadar 
çeşitli ihtiyaçları karşılamak amacıyla 36 defa değiş
tirilmiştir. Buna rağmen, günün ihtiyaçlarını karşıla
yamadığı ve kendi içinde .insicamının bozulduğu gö
rüldüğünden, bakanlığımda, kanunu bütünüyle ele ala
rak yeniden düzenlemek üzere 'bir komsiyon kurul
muş ve bu komisyon yine hatırlanacağı üzere, 1 yıl 
önce; yani 29 Ooak 198!5 tarihinde çalışmalara 'baş
lamıştır. Komisyon, kanunun gendi hükümleriyle il
gili (bölümünü 'bitirmiş, diğer bölümlere geçmiş ve 
yıine komisyon 'başkanının ve üyelerinin ifadesine gö
re, bu çalışmalar en geç haziran ayının sonunda ta
mamlanmış olacaktır. 

Bu nedenle, teklifteki maddeler de, diğer hüküm
ler gibi, komisyonca değerlendirmeye italbi tutulaca
ğımdan, (teklifteki Ceza Kanununa ilişkin değişiklik
lerin yapılmasında bir yarar görmemekteyiz. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Adalet Komis
yonu Başkanına niye torpil yaptınız? 

IBAŞKAN — Lütfen hatibin sözünü kesmeyin 
efendim. 

Devam edin Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Keza, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu
nun 136 ncı maddesinde ve 'buna paralel olarak 144 
üncü maddesinde değişiklik öngören teklifin de, bi
ze göre pratik bir değeri bulunmamaktadır. Zira, 
1'36 ncı maddede sanığın, tahkikatın her hal ve de
recesinde 'bir veya birden fazla müdafiin yardımına 
müracaat edebileceği hükmü 'bulunmaktadır. Tek
lifle, bu cümleye «Emniyet soruşturması dahil» iba
resi eklenmek istenmektedir. Oysa, emniyet soruştur
ması, hazırlık tahkikatının içinde bulunmaktadır. Zi
ra emniyet, hazırlık tahkikatını yapmakla görevli 
olan cumhuriyet savcısının namına <bu soruşturmayı 
yapmaktadır. Bu itibarla, teklifle eklenmesi öngö
rülen ibarenin eklenip eklenmemesinde, sonuç itiba
riyle 'bir fark bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanu
nu, 143 ve 144 üncü maddelerindeki ifadeleriyle, ha
zırlık tahkikatının kaideten gizli olarak yapılmasını 
kabul etmiş ve müdafiye sağlanan imkânları açıkça 
tespit ve tayin eylemiştir. Bu hükümlere göre, mü
dafi, hazırlık tahkikatının gayesine halel vermeyece
ği anlaşılırsa, tahkikata müteallik her nevi evrak ve 
vesaiki tetkik edebilir. Sanığın sorgusunu havi tuta
nak ile bilirkişi raporlarını ve sanığın keşif gibi, ha
zır bulundurmaya hakkı olduğu sair işlemlere ait tu-

, tanakları her zaman tetkik edebilir. Dava açıldıktan 
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sonra; yani tahkikat evrakı mahkemeye intikal ettik
ten sonra ise, dava ile ilgili her nevi evrak ve belgeyi 
tetkik edebilir. Kanunun kabul ettiği bu ilke, gerek 
tahkikatın, gerekse bütünü ile yargılamanın selame
ti bakımından getirilmiş bir ilkedir. Bu selameti boza
cak nitelikte gördüğümüz için, teklifin, Geza Muha
kemeleri Usulü Kanununda değişiklik yapan hüküm
leri ile aynı paralaldeki Askerî Mahkemeler Kuruluşu 
ve Yargılama Usulü Kanununda değişikliği öngören 
hükümlerine iştirak etmemiz mümkün değildir. 

Keyfiyeti bilgilerinize saygı ile arz ediyorum. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Soru sormak is

tiyorum efendim. 
©AŞKAN — Başka söz almak veya soru sormak 

isteyen arkadaşımız var mı? 
KENAN NURİ NEHROZOĞLU (Mardin) — Söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
'BAŞKAN — Son söz milletvekilinin olduğuna 

göre, buyurun Sayın Nehrozoğlu. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Mardin) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Korkmaz ve 
arkadaşlarının getirdiği kanun teklifinin desteklenme
si, bu parlamentonun da haysiyetinin korunması de
mektir. 

Değerli arkadaşlarım, eğer içinizden herhangi bi
riniz, soruşturma veya herhangi bir şahittik nedeniy
le karakollara, askerî mahkemelere gitmiş kişilerle 
görüşmüş olsanız, bu kanuna tereddütsüz, hiç dinle
meden burada «Evet» derdiniz. Bize, cereyan etmiş 
olan o kadar insanlık dışı olaylar intikal etmiştir ki, 
bunları burada sizlere söylemekten gerçekten utanç 
duyuyorum. Benim, bir insanın diğer bir insana yapa
bileceği bu gibi işkenceleri yapanları insan olarak ni
telemem mümkün değildir. Herhalde hiçbirimizin, mil
letvekili olarak, sadizmini tatmin eden insanların, ar
tık cezasız kalmasına gönlümüz razı olmaz. 

Nedir istenen? Eğer gerçekten haksızlık yapılmış
sa, haksızlık yapılana, insanın insana işkence yapma
sını önleyen üst "kurullara şikâyet hakkının verilmesi
ni ve bunu yapanlar hakkında tahkikat yapılmasını 
istiyoruz. Sayın Korkmaz'ın da belirttiği gibi, her 
mahkemeye gidenin, her soruşturmaya uğrayanın 
suçlu olduğu da vaki değildir; bunların ancak dört
te biri suçlu görülmektedir. Buna rağmen, tutuklan
mış bir insana 90 gün işkence eden, lağım sularında 
yatıran, kafasına pislik süren insanların da cezasız 
kalmasını herhalde siz sayın milletvekilleri de kabul 

etmezsiniz. Eğer bu işkencelerin bir kısmı size anla-
tılırsa, -intikal ettirilirse veya ben size ispat edersem, 
herhalde siz de bu gibi insanların cezasız kalmasını 
istemezsiniz. 

Bugün Diyarbakır Sıkıyönetim Mahkemesinde yar
gılanan 75 kişinin işkenceden öldürüldüğü söyleniyor. 

AYHAN UYSAL (Çanakkale) — Onlar da, dev
letin temeline dinamit koyan adamlardır; yapmasın
lar. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Devamla) — 
Onu siz bitemezsiniz, mahkeme tespit eder efendim. 

'BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, sayın hatibin 
sözünü kesmeyin efendim. 

Devam edin Sayın Nehrozoğlu. 
KENAN NURt NEHROZOĞLU (Devamla) — 

Ankara Emniyet Müdürlüğünde, mart ayında 3, ma
yıs ayında da 5 insan işkenceden ölmüştür. 

tDHAN AŞKIN (Bursa) — Yanında miydin? 
KENAN NURt NEHROZOĞLU (Devamla) — 

Yanındaydım. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen hatibin 

sözünü kesmeyin. 

KENAN NURt NEHROZOĞLU (Devamla) — 
Değerli arkadaşlarım, zannediyorum, hiçbiriniz bunu 
yapanların cezasız, soruşturmasız kalmasını istemez
siniz. Ben bu konuyu, gerçekten üzülerek anlatmak 
istiyorum. Bu konuyu buraya getirmek de istemiyor
dum; ama bu kanunun gelmiş olması vesilesiyle ge
tirmek zorunda kaldım. Herhalde birçoklarınız da so
ruşturmadan çıkan veya hapisten çıkanlarla görüş-
müşsünüzdür; ben bu teklifi, Türkiye'nin dışarıdaki 
görünümünü değiştirecek bir kanun teklifi olarak gö
rüyor, kabul edilmesini diliyor ve saygılarımı sunu
yorum. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nehrozoğlu. 
Konuşmalar tamamlanmıştır. 
Soru sormak isteyen sayın üyelerin isimlerini oku

yorum : Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver, 
Adana Milletvekili Sayın Nuri Korkmaz, İstanbul 
Milletvekili Sayın Tülay Öney, İçel Milletvekili Sa
yın Edip özgenç, Ankara Milletvekili Sayın Seyfi 
Oktay. 

Soru kayıt işlemi tamamlanmıştır. 
©uyurun Sayın Canver. 
CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın-Başkan, 

sayın bakan konuşmalarında, bu yasaya, belki kanun 
tekniği yönünden bazı maddeleriyle karşı olabilecek
lerini; ancak özünde bunu önemli kabul ederek; ama 
Türk Ceza Kanununun genelde değiştirilmesini amaç-
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layan komisyonun gündemine alınacağını ve kül- ha
linde değiştirilmesi önerilirken, bu önerilerden de ya
rarlanacağını, kısacası Türk Ceza Kanununun delin-
memesini tavsiye ettiler. 

Yerimden söylemiştim, söylememem gerekirdi, yi
neliyorum; sayın komisyon başkanının Meclis Genel 
Kurulundan geçen yasa teklifi de, Türk Ceza Kanu
nunda önceden ve gereksiz yapılan bir değişiklik ol
muyor mu? 

İkinci sorum : Konuşmalarında, soruşturmanın se
lametini etkileyemeyecek ise, sanık vekilinin kabul 
edilebileceğini belirttiler. Bana bir tek örnek verebi
lirler mi; şimdiye dek soruşturmaya kabul edilebilen 
bir avukat, şimdiye dek karakolda sanık vekili olarak. 
müvekkilini görmeye gidip de kovulmayan tek bir 
avukat hatırlıyorlar mı? 

Kendilerine soruyorum. 

BAŞKAN — Bu kadar mı efendim? 
CÜNEYT CAN VER (Adana) — Evet efendim. 
(BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Canver. 
Buyurun Sayın (Bakan. 

ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, Türk Ceza Yasasının üzerindeki ça
lışmaların tümü tamamlanıp, yüce heyete getirilmesi 
gerektiği konusundaki fikrimizde, görüşümüzde mu-
sirriz. 

Misal olarak gösterdiği, Adalet Komisyonu Baş
kanı Sayın Dizdaroğlu'nun teklifinin kabul edilmesi 
keyfiyetine gelince : Hükümet olarak, bu teklifle il
gili komisyona gönderdiğimiz yazıda, bu husus be
lirtilmiştir; komisyon ittibâ etmemiş ve teklifi geçir
miştir. Bu, 1,5 senedir gündemde bekleyen bir kanun 
teklifiydi; yüce heyetin şu veya bu şekilde tasvibine 
mazhar olup, kanunlaşmıştır. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Komisyon baş
kanının ANAP'lı olduğu açık seçik ortada. 

ADAUET^ BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Bu birinci sualin cevabı. 

İkinci sualinizin cevabına gelince : 136 ncı mad
de, her safhada sanığın, bir müdafiin; yani bir avu
katın yardımına başvurabileceğini hükme bağlamış 
olduğunu, sanıyorum siz de kabul ettiniz. Şimdiye 
kadar bunun uygulanmamış olması, kanundaki bu 
maddenin geçerli olmadığı anlamını taşımaz. Eğer bu 
madde uygulanmamış ise, bir genelgeyle hatırlatılır ve 
uygulatılır. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Nuri Korkmaz; buyurun efendim, 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sayın Başkan, sa
yın bakan ifade buyurdular ve dediler ki, «IBu 136 ncı 
madde, emniyet soruşturmasında avukatın bulunma
sını öngörmektedir.» 

Şimdi burada, sayın milletvekillerinin dikkatini 
çekmek için, bir noktaya işaret etmek istiyorum. Bir 
kişi evinden alındığı andan itibaren üç aşamadan ge
çer. Birinci aşama, «'Soruşturma safhası» dediğimiz 
safhadır. İkinci safha tutukluluk halidir, Sayın Baka
nın «Mevkuf olma hâli» dediği; biz orada da avuka
tın bulundurulmasını istiyoruz. Hukuk devletinde, ki
şi evinden alındığı zaman yanında avukatı da bulun
sun istiyoruz. Bizim iddia ettiğimiz ikinci konu bu
dur. Olayı değiştirmeyin. Diğer bir konu da mah
kûm olduğu haldir; yani hüküm giydiği hadisesi. 

$imdi biz diyoruz ki, hukuk devletinde, Türkiye' 
de işkenceler «Emniyet soruşturması» dediğimiz za
manda yapılmaktadır. IBunu avukatı bilmiyor. Ge
rekçe olarak diyorsunuz ki, «Tahkikat gizlidir» Biz 
de «İşkence işte orada yapılıyor, bunu önleyin» di
yoruz; «Avukatın bulunması tahkikatın gizliliğine 
halel getirmez» diyoruz; «Rapor talebini karşılayın» 
diyoruz. Türkiye'de eğer işkenceden adam öldürülü-
yorsa, bu emniyet soruşturması sırasında olmuştur. 
Bunu açıklasınlar. 

BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Korkmaz. 
Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 

çok az bir zaman kalmıştır. Görüşmekte olduğumuz 
raporun da, sadece soruların sorulması ve oylaması 
yapılacaktır. 

Bu sebeple komisyon raporu üzerindeki görüşme
lerin bitimine kadar çalışma süresinin uzatılmasını oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Buyurun 'Saym Bakan. 
ADAUET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, Sayın Ganver'e cevap verirken, Sa
yın Korkmaz'ın şimdi sorduğu hususa da cevap ver
miş oldum. Madde aynen şöyledir : «Sanık tahkika
tın her hal ve derecesinde bir veya birden fazla mü
dafiin yardımına müracaat edebilir.» Men eden- bir hü
küm yoktur. Sanık, polis tarafından yakalandığı an, 
«Ben...» 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Sorduğum soru
ya cevap verin. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Efendim, karşılıklı mı konuşacağız, yoksa... 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Bakan. 
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ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Yakalandığı an sanık, «Ben avukatımla gö
rüşmek istiyorum, ben avukat tutmak istiyorum» 
derse, ilgililer bunu yerine getirmekle yükümlüdür. 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Amerika'dan 
bahsetmiyoruz. 

NURİ KORKMAZ (Adana) — Hangi avukat?.. 

BAŞKAN — Lütfen sayın milletvekilleri, sayın 
bakan sorulara cevap veriyorlar; lütfen dinleyiniz ve 
söz kesmeyiniz efendim. 

'Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Meselenin hukukî yönü arz ettiğim gibidir. 
SURURİ BAYKAL (Ankara) — Bunun bir tek 

örneği yoktur. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Bundan başkası, kusura bakmayın, meseleye 
hislerle bakmak demektir. Kanun gayet açıktır. Eğer 
uygulanmıyor ise, bu, uygulanmayacak anlamında de
ğildir; dediğim gibi, idarî bir tedbirle yerine getirilir. 

BA$KAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
CÜNEYT CANVER tfAdana) — Genelge ya

yımlayacak mısınız Sayın Bakan? 
BAŞKAN — Sayın Canver, lütfen... 
Buyurun' Sayın Öney. 
TÜLAY ÖNEY (İstanbul) — Sayın Başkan, sa

yın bakandan iki tane sorum olacak. 
1. Sayın Bakan, daha önceki soruya verdikleri 

cevapta, «Hükümet olarak, Ceza Kanununda yapıla
cak değişikliklerin topluca ele alınması gerektiğinden 
yana olduklarını» ve Sayın Ali Dizdartoğlu'nun teklifi 
ile ilgili olarak bildirdikleri hükümet görüşünde de 
bunu ifade ettiklerini söylediler; yani hükümet ola
rak, Sayın Dizdaroğlu'nun kanun teklifi için nispeten 
olumsuz bir görüş verdiklerini ifade ettiler; ama yü
ce Genel Kurulun oylarıyla bunun geçtiğimi söyledi
ler. Fakat sayın hükümet üyelerinin, o gün burada, 
olumlu oy kullandıklarını hepimiz biliyoruz. Bunun 
bir gerekçesini sayın bakandan istirham ediyorum. 

2. Sayın Bakan, yine «Soruşturmıanın her safha
sında avukatla ilişki kurulmasının mümkün olduğu
nun kanunda yazılı olduğunu; ama bunun uygulama
da, belki pek de yapılmadığını» söylediler. 

öyle anlamak istiyorum ki, sayın bakan, uygula
mada bu konuya riayet edilmemesini üzüntü ile esef 
ile karşılıyorlar. O halde, acaba Adalet Bakanı ola
rak, bu konuda ciddî bir genelge yayımlamayı düşü
nüyorlar mı? Bunu öğrenmek istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
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BAŞKAN — Anlaşıldı Sayın Öney. 
Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Sayın Öney'in 1 inci sualine cevap veriyorum : 
Burada oyunu kullanan sayın bakan veya bakanlar, 
hükümet üyesi olarak değil, milletvekili olarak oyla
rını kullanıyorlar. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, 
alkışlar) 

'BAŞKAN — Lütfen sıayın milletvekilleri... 
Devam ediniz Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — 2 nci suallerine vereceğim cevap şudur: Açık
lamalarım zabıtlara geçmiştir; ama gerekli genelgeyi 
de yapacağım. (SHP sıralarından alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Seyfi Oktay; buyurun efendim. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Anladığım ka

darıyla sayın bakanın, bu yasanın getirmek istediği 
öze, esasa karşı olmadıkları beliriyor. «Sadece, Ce
za Yasasında genel bir değişiklik yapılacak; o zama
na kalsın, o zamana erteleyelim; o genel değişiklik 
içerisinde konu halledilebilir» şeklinde anlıyorum sa
yın bakanımızın beyanlarını. 

Şimdi Sayın Bakan, sanıyorum, «Bu değişiklik 
haziran ayında gelir, tamamlanır, ikmal edilir ve 
Meclise sunulur» diyorlar. Haziran ayı hemen he
men Meclisin tatile girmesine yakın bir zamandır. 
Diyelimki o tarihte geldi, o zaman Meclisin tatiline 
rastlayacaktır ve sonbahara kalacaktır. Yani, en iyim
ser tahminle değişiklik bir yıl sonra yasalaşacaktır. 

İşkence iddiaları ülkemizde gerçekten had safha
da. Gerek ülke içinde, gerek ülke dışında bu iddia
lar sürüp gidiyor. Bu yasa da işkence ve işkencecileri 
caydırıcı bir yasa, bir öneri olduğuna göre, yasalaş
sa ve bir yıl içinde bu uygulansa ve daha sonra da 
bu konu genel değişiklik içinde mütalaa edilse; bu
nun bir engeli mi var? Pratikte bir engel teşkil et
miyor sanıyorum. 

İnsanlık için yüzkarası olan, gerçekten hiçbir şek
liyle tasvip edilmeyen böylesine bir suç için önleyici 
ve caydırıcı bir tedbir olarak getirilen bu yasanın bir 
yıl daha geciktirilmesinin nedeni nedir? Neden sa
dece bir usul için geciktirmeyi öngörüyor? 

BAŞKAN — Gecikmenin sebebini soruyorsunuz; 
anlaşıldı Sayın Oktay. 

Buyurun Sayın Bakan. 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Efendim, ceza siyasetinde, cezaların arasın
daki denge hassasiyetle gözetilir, takip edilir. Bu ne-
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denle, bu aşamada ceza hükümlerinde bir değişikli
ğe taraftar olmadık. 

BAŞKAN — Sayın Edip özgenç; buyurun. 

EDİP ÖZGENÇ (İçel) — Sayın Başkan, sayın 
bakanımız tarafından, arz edeceğim sorumun cevap
landırılmasını istirham ediyorum. «Emniyet soruştur
ması, hazırlık tahkikatı safhası içinde yer aldığı için, 
Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı mad
desi de, buna zaten imkân vermektedir» şeklindeki 
ifadesi, sayın bakanın anladığım kadarıyla konuşma
larından anlaşılmıştır. 

Bu durum karşısında, şimdiye kadar tatbikatı ol
mayan bu husus için, Adalet Bakanı olarak, Adalet 
Bakanlığına bağlı olan kuruluşlara, bundan böyle 
emniyet soruşturması için soruşturmaya tabi tutulan 
şahısların gözaltına alınacağı ve emniyet soruştur
masına davet edileceği andan itibaren, müdafileriyle 
görüştürülmesi ve avukatlarının yanında bulundurul
masının gerektiği yolunda bir genelge ne zaman ya
yınlayacaklardır? Yayınlayacaklarsa, bu genelge hak
kında Meclisimize veya en azından - lütuf buyuru-
lursa - tarafımıza bilgi verebilirler mi? 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

V. — SORULAR VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Adıyaman Milletvekili Ahmet Sırrı Özbek' 
in, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerra
hisi Bölümünde meydana gelen olaya ilişkin Başba
kandan sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Mehmet Aydın'in yazılı cevabı (7/794) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın1 

dan yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı 
saygılarımla arz ederim. 

A. Sırrı Özbek 
Adıyaman 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Saym öney'in sualini cevaplandırırken, aynı 
hususa değinmiş ve genelge yayınlayacağımızı belirt
miştim. Yayınlayacağımız genelgeyi de, arzu ederler
se, bilgi kabilinden bizden isteyebilirler. Ne yoldan, 
nasıl isteneceği İçtüzükte yazılıdır. İçtüzüğü işletir 
ve istedikleri bilgiyi alırlar. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, rapor üzerindeki görüşme

ler tamamlanmıştır. 
Komisyonun, teklifin reddine dair raporunu oy

larınıza sunacağım : Komisyonun teklifin reddine 
dair raporunu kabul edenler... Kabul etmeyenler... 
Rapor kabul edilmiştir. 

Sayın milletvekilleri, komisyonun raporu kabul 
edilmiş, dolayısıyla teklif reddedilmiştir. 

Çalışma süremiz dolmuştur. 
Sözlü sorularla, gündemdeki kanun tekliflerini ve 

basılıp dağıtılmış bulunan ve 13.1.1986 Pazartesi gün
kü gelen kâğıtlarda yayınlanan 1136 sayılı Avukatlık 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 393 sıra sa
yılı Kanun Tasarısını, sırasıyla görüşmek için, 
15 Ocak 1986 Çarşamba günü saat 15.00'te toplan
mak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 10.04 

<••• 

CEVAPLAR (Devam) 

Basit 'bir göbek iltihaplanması nedeniyle 8.10.1985 
günü Ankara, Üoiversdıtesi Tıp Fakültesi Çocuk Cer
rahisi Bölümüne yatırılıp, 14310.1985 günü ameliyat 
edilen özgür Duranoğlu adındaki 3 aylık bebek, 
ameliyat sırasında yakılmıştır. 

(Konuya ilişkin halberler 17.10.1985 tarihli gaze
telerde ıgeniş yer almıştır. 

Soru: : Ameliyat sırasında vücudunun % 25'i 3 
üncü derecede yakılan ibdbek, yaşam savaşı vermek
te, kurtulsa dahi, yanığın izlerini ve arazlarını hayat 
'boyu taşıyacaktır. Kesin ihmal ve dikkatsizlik so
nucu meydana gelen bu olay nedenii le görevliler ve 
sorumlular hakkında ne gi'bi işlemler yapılmıştır? 

TahJciıkat açılmış mıdır? Açılmamış ise nedeni ne
dir? 

..*.. »-••<« 
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Sağlik ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı 13 , 1 t 1986 

Bakan 
Sayı : 9239/30 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : a) Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan-
lığı'nın 11.12.1985 tarihli ve 7/794-4973/l'8993 sayılı 
yazısı, 

b) Başbakanlık ıKanunlar ve (Kararlar Genel Mü-
dürlüğü'nün 16.12.1985 gün ve 18/106-1275/02309 sa
yılı yazısı, 

c) Bakanlığımızca Türkiye Büyük Millet Mec
lisi Başkanlığına yazılan 7:1.1986 tarih ve 9239/9 sa
yılı yazı. 

Adıyaman Milletvekili A. Sırrı Özfbek'in Sayın 
Başbakanımıza tevcih ettiği ve tarafımdan adlarına 
cevap verilmesi emir buyurulan yazılı soru önerge
sinin ceva'bı ekte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Melhmelt Aydın 

Sağlık ve Sosyal Yardım Balkanı 

Basit bir göbek (iltihaplanması nedeniyle 8.10.1985 
günü Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cer
rahisi Bölümüne yatırılıp, 14:10.1985 günü ameliyat 
edilen özgür Duranoğhı adındaki 3 ayılık bebek, ame
liyat sırasında yakılmıştır. . 

Konuya »ilişkin haberler 17,10.1985 tarihli gaze
telerde geniş yer ailımıştır. 

Soru : Ameliyat sırasında vücudunun % 25'i 3 
üncü derecede yakılan bebek, yaşam savaşı vermek
te, kurtulsa dahi, yanığın izlerini ve arazlarını 'ha
yat 'boyu taşıyacaktır. Kesin ihmal ve dikkatsizlik so
nucu meydana gelen bu oyal nedeni ile görevliler ve 
sorumlular hakkında ne gibi işlemler yapılmıştır? 

Tahkikat açılmış mıdır? Açıtoamış ise nedeni 
nedir?. 

Cevap : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ha
cettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinden elde edilen, 
k'oınu ile ilgili sonuç aşağıdadır. 

«özgür Duranoğhı isimli Sosyal Sigortalar Kuru
muna bağlı 3 aylık bebek göbekte apse ve akıntı 
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oluşması nedeniyle 8.10.1985 günü Ankara Üniver
sitesi Tıp Fakültesine getirilmiş, saat İ9.00'da aci
len Çocuk Cerrahisi Anabildin Dalına 320 protokol, 
D-7Ö7, karantina numarası ile yatırılmış, gereken ta-. 
daviye başlanmıştır. 

Görülen lüzuma binaen, bebek 14.10.1985 günü 
ilk vak'a ollaraik amilayata alınmış, ameliyathanelerin 
ısısının düşük be bebeğin uzun süre aç kaldığı göz 
önüne alınarak, daha önce bu klinikte pek çok has
tada kullanılan, ve yine pek çok pediyatrik cerrahi 
ünitesinde kullanıldığı bilinen elektrikli ısıtıcı (bat
taniye) üzerine ameliyat masasına yatırılarak karın 
cildi iyodlu tcinture % 2 Me hazırlanmıştır ve tamamı 
20 dakika kadar süren bu ameliyata başlanmıştır. 

Ameliyat bitiminde sırtta ve belde beden yüze
yinin % 14'ünü kaplayan ikinci derece, glutealarda 
(kalçalarda) beden yüzeyinin % 1-2'sini tutan üçüncü 
derece yanıkla karşılaşılmış, 'bebek derhal yoğun ba
kımda kuvöze alınmış ve açık yanık tedavisine baş
lanmıştır.. 

Bebeğin 22.10.1985 tarihine kadar bu hastanede 
geri kalan tedavisine devam edilmiş, sıvı elektrolit 
metabolizması düzenlenmiş, sepsiskı önüne geçilmiş 
ve metabolizma anabolizmaya yönlendirildikten son-
ıra ailesi bu tarihte bebeği Hacettepe Üniversitesi Tıp 
Fakültesi Çocuk Cerrahisi anabilim dalına naklıet-
mişlerdir,; Burada tedavisi tamamlanan bebek şifa 
ile taburcu edilmiştir. Ancak husule gelen yanık izi
nin tamamen giderilmesi mümkün olamamaktadır. 

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerra
hisi Analbilim Dalı yetkililerıi yanığın oluşmasının ne-. 
denini kesinlikle açıklığa kavuşturamıamışlardıır. Ya
nığa neden olan elektrikli ısıtıcının daha sonra klinik 
yetkililerince yapılan kontrolunda herhangi bir arıza
sına tesadüf edilmemiştir. 

Vuku bulan bu olayda herhangi bir görevliye at
fı kabil kusur mevcut olup olmadığı ve bir soruştur
ma açılmasına mahal bulunup bulunmadığı YÖK Ya
sası hükümleri icabı, Fakülte Yönetim Kurulunun 
gündemine alınmış olup, yapılacak müzakere sonu
cu varılacak karara ve ilgili mevzuata göre gereği 
yapılacaktır. 
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1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İ'ŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMALINA DAİR 
ÖNGÖRÜLMELER 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

.1. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Ada
na - İncirlik Ortak Savunma Tesislerinde meydana 
geldiği 'iddia edilen olaylara ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/505) (1) 

2. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Kat
ına Değer Verdisinin fiyatlar üzerindeki etkisine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/506) (11) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
orman ürünleri ihracatına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/507) (1) 

4. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Hükümet üyelerinin dış ülkelere yaptığı gezilere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi {6/508) (1) 

5. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
son yurt dışı seyahatlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/509) (1) 

6. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
yurdumuzda yatırım yapacak A,B.D.'I işadamlarının 

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so 
rüya çevrilmiştir. 

can ve imal güvenliklerini sağlamak üzere bir anılaş
ma yapılıp yapılmadığına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/511) (1) 

7.' — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
bazı firma ve kuruluşların ertelenen ve yatırılmayan 
vergi borçlarına İlişiklin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/513) (II) 

8. — Sinop Milletvekili Halit Barış Çan'ın, gü
venlik soruşturmalarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi {6/515) (1) 

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

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

11. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
Akaryakıt Tüketim Fonundan Millî Eğilimi Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ayrılan paya ilişkin Barbakandan 
sözlü soru önergesi (6/519) (1) 

12. — Diyarbakır Milletvekili Mahmuld Alfcunakar' 
in, tütün ve sigaradan Devlet tekelinin kaldırılacağına 
dair beyanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/437) 

13. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demıirtaş' 
in, tahmil ve tahliye için İskenderun Limanına yana
şan bazı yük gemilerine öncelik tanındığı iddiasına 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/473) 

14. — Aydın Milletvekili Ertuğrul: Gökgün'ün, sal 
gın hayvan hastalıklarına karşı alınan önlemlere iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/476) 

15. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
yurt dışından 'ithal edilen tohumlara ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/478) 



16. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Ka'hraımanmaraş'da yayımlanan bir gaze
tedeki ha'bere ilişkin Başbakandan sözlü sora öner
gesi (6/480) 

17. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğkı'nun, dış ülkelerdeki 'bölücü ve yıkıcı faaliyetle
re karşı Basın Yayın ve Enformasyon Genel Müdür
lüğünce alınan tedbirlere ilişkin Derlet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/489) 

18. — Hatay Milletvekili Abdurralhman Dernir-
taş'ın, zeytin sineği ile mücadeleye ilişkin Tarımı Or
man ve Köyiş'leri 'Baklanından .sözlü soru önergesi 
(6/493) 

19. — Erzurum Mllletvdkli Hitam Nal'banıtoğlu' 
nun, enflasyonun durduruliamayış nedenine ilişkin 
Başbakandan ısözlü sora önergesi (6/495) 

20. — Adiarfa Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yuna
nistan, Bulgaristan ve A.BJD. ile ülkemiz arasındaki 
'bazı sorunlara, ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü sioru 
önergesi (6/496) 

• 21. — Adana Milletvdkili Cüneyt Canver'in, İs
tanbul - Sarıyer Karıakolundaki bir tecavüz iddiası 
'hakkında Emniyet Amirinin yaptığı açıklamaya iliş
ildin İçişleri Baaknından sözlü soru önergesi (6/50İ1) 

22. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, Almanya'da öğrenci olan ve pasaportunu kaybe
den bir vatandaşımıza yeniden pasaport verilmemesi-
nün nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi '(6/522) 

23. — Eskişehir Milletvekili Mehmet Nuri Üzel' 
in, Başkanlıkta görevli bir müşavir tarafından ya
bancı yayın ajanslarına politik demeç verildiği iddi
asına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/544) 
0) 

24. — Diyarbakır Miletvekıii Kadir Narin'in, Ta
rım - İş Sendikası Şube Başkanının, Diyarbakır Böl
ge Ziraî Araştırma Enstitüsü Müessese Müdürü tara
fından dövüldüğü iddiasına ilişkin Tarıimı Orman ve 
Köyişleri! Bakanından sözlü soru önergesi (6/524) 

25. -— Manisa MiMetivekii Abdullah Çaktrefe'nin, 
Zonguldak Kömür Üre)t)im Bölgesinddkl işçi ve üre
tim açığına ilişkin Devlet Balkanından sözlü soru öner
gesi (6/526) 

26. — Erzurum Milletvekili Hiikni Nal'bantoğlu' 
nun, kıamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kadın 
memurlara ve bazı sorunlarına İlişkin Başbakandan 
'Sözlü soru önergesi (6/529) 

27. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa Mne götürülecek olan ulaşım ve iletişim 'hiz
metlerine ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/531) 

28. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İli köylerine götürülecek olan hizmetlere iliş
kin Tarıim Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/532) 

29. — Erzurum Milletvdkili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, istanbul Vakıflar İdaresine ait arazi ve arsalara 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/547) 

30. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil'in, Ma-
, nisa Hine yeni teir PTT binası yapılıp yapılmayacağı
na iliişkıin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/533) 

31. — Aydın Milletvdkili Ertuğrul Gökigün'ün, Ku
şadası - Davutlar Bucağına müfettiş gönderilmeyiş 
nedenine ilişkin fçişleri Balkanından sözlü soru öner
gesü (6/534) 

32. — Kayseri Milletvekili Mehmet Ünertn, dizel-
motor ithaline ilişkin Sanayii ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/536) 

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

34. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin%, Ço
rum - Osmancık karayolunun trafiğe açılmasına iliş
kin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/5138) 

35. — Uşak MMtefcveikiili Yusuf Dem'ir'in, bazı 
ürünlerin 1974-1985 yıllarındaki taban fiyatlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/540) 

36. — Mardin Milletvekili Kenan Nuri Nehrozoğ-
lu'nıın, Mardin Hindeki örnek tarım çiftliği arazüsline 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (G/541) 

37. — Erzurum Milletvekili Hilmi NalbanHoğlü' 
nun, basın mensuplarının sosyal güvencelerine iliişkin 

I Devlet Bakanından sözlü soru önergesi (6/542) 



7 
KANUN TASARI VE TEKIİFLERÜYLE 

KOMİSYONLARDAN GBtLEN DİĞER tSLER 
1. — Adana Mitetvektili 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 f2/202) (S. Sayısı : 365) (Dağıtma tarihi : 
25.11.1985) 

2. — Konya Millötveklili Sabri Irmak'ın, 15 Tem
muz 1950 Tarihli ve 5682 Sayılı Pasaport Kanunu
nun 25.2.1981 Tarih ve 2418, 7.D1.1984 Tarih ve 
3073 Sayılı Kanunlarla Değişik 22 nci Maddesinin 
Değiştiriliroesine Dair Kanun Teklifi ve Adalet ve 
İçişleri 'komisyonları raporları (2/236) (S., Sayısı : 
383) (Dağıtma tarihi : 54'2J1985) 





Dönem : 17 Yassım Yılı : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 365 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz ve 29 Arkadaşının, 765 Sayık 
Türk Ceza Kanununun, 1412 Sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü 
Kanununu» ve 353 Sayılı Askerî Mahkemeler Kumlusu ve Yar
gılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hak

kında Kanun Teklifi ve Adalet Komisyonu Raporu (2/202} 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

765 sayıh Tttıfc Ceza Kanununun, 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usottt Kanununun re 353 say* 
Mahkemeler Kurulusu ve Yafgıkma Usulü Kanununun Bazı MadMafian DefetirUnmi Hakkında Katran 
Tattttfanfe gerekçesi ite birlikte ilişikte snrnıhunsfar. 

Gereğini rica ederiz. 
Saygıtarnnırta. 

O. Esgin Tipi 
Aydın "MSOrtveka 

Bartş Can 
Sinop M<meüvdkj4i 

Mustafa Kemal Pafaoğlu 
•Stms MÜlıelfivelküi 

A: Rıdvan Yıldırım 
TuoceTili IMilHöflvidkiilü 

Salih Akan ' 
Tdkürdağ MitetveöcÜ 

Kenan N. Nehrozoğlu 
Mardin MiJtetvekMi 

Halil İbrahim Şahin 
DeoMi MiMötvetoili 

Âv.Sım Özbek 
Adıyaman MffldüvdkJli 

D ur can Emirbayer 
fetmiir* MUlötvddfli 

İsmet 

Münir Sevinç 
BSldİşöh'iır MlMldCvdklüli 

Yılmaz Demir 
iBÜecMti Mi»tvefcM 

JÇarftr Norm 
DiyaırbaÜcır M'iMdüvtkÜfi 

4̂>>dw Güven Gürkan 
AnltaJJya MtöltetMeklJlIi 

Peri/r/ ,4tefcfr 
ŞaMıurfa Miüdfcwtotl* 

YMSM/ Demir 
UışaOe Mlffltf CvelkM 

Sakarya M(iHetv<M 

F^re/ Er/an 
tzmir Milkftuefltill 

A. Rıza Akaydın 
Çorum MiMktüveldii 

JVwrf Korkmaz 
Adana Mflfeflvdfcilf 

Hüseyin Avni Güler 
ÎSüaribuI !Mtl«üvekM 

^^to» r o t a * 
azraor 'MRHavMH 

Mehmet Kam 
Traflaem NfıMMiıınmi 

Muhittin Yıldırım 
Edirne MÎMettvfiidli 

Şeyhmm Bahçect 
Tt), J l ı l . t .ıl HbJMkMfcaaUU& 

&>6rt /rmafc 

M M'istoüvtjdü 

Mustafa Kani Bürke 
IDedM IMfflJdfivıetöfl 

IKjsşehiv MMöüvddH 

Turhangil Süleyman Koyuncugil 
'Mflfetvdksüi Gadiartttp Mitttefcİi . 
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GENEL GEREKÇE 

Gerek Anayasanın ve gerekse ülkemizin de altında imzası bulunan insan hakları sözleşmelerinin önplan-
da: savunduğu «ortak değerler» vardır, insanın beden bütünlüğü ve manevî varlığı"bu değerlerin başında gelir, 

Anayasamızın temel ilkeleri arasında yer alan «işkence yasağı», bu değeri koruma amacı ile kabul edilmiş
tir. Bu temel yasanın 17 nci maddesi işkenceyi yasaklarken; «Kimseye işkence ve eziyet yapılamaz», «kim
se insan haysiyeti ile bağdaşmayan bir muameleye tabi tutulamaz» demektedir. Bu yasak, çağdaş ceza, huku
kunun «her şeyin ölçüsü insandır» ilkesine de uygun düşer. 

O halde; bir ceza yasasının, bu değeri yani insanı, her türlü saldırıya karşı koruması önde gelen bir gö
revidir. 

Türk Ceza Yasasının 243 ve 245 inci maddeleri, işkence yasağına yaptırım getiren maddelerdir. 
İşkence, içinde bulunduğumuz dönemin gündeminde olan önemli bir konudur. Yaygın işkence iddiaları, bu 

iddiaları doğrulayan mahkeme kararları, savunmalar ve suç ihbarları, İşkence olgusunu hazırlık soruşturma
larının güncel bir olayı haline getirmiştir. 

Yukarıda sözü edilen T.C.K. nun 243 ve 245 inci maddeleri, işkenceyi önleme konusunda yeterli hüküm
ler ve yaptırımlar getirmiş midir? Bu maddeler, düzenleniş biçimi ile amacın gerçekleşmesine yardımcı olabi
lecek bir nitelikte midir? Bu soruya olumlu yanıt vermek mümkün değüdir. 

«Ceza» nın önemli amaçlarından birisi, kuşkusuz, eskilerin «ibreti müessire» dedikleri caydırıcılıktır. 245 inci 
madde işkence eylemine üç aydan başlayan bir hapis cezası ve bu miktarda da bir memuriyetten men ce
zası, 243 üncü madde de, bir yıldan başlayan bir ağır hapis cezası ile geçici veya müebbet memuriyetten 
men cezası vermektedir. Bu maddenin uygulamasında çoğu kez görevden yasaklama cezası geçici olarak ve
rilmektedir. 

Yani 245 inci maddede yer alan yaptırımlara göre, işkence suçunu işleyen memur bir süre sonra bu göre
vini sürdürebilecektir. 

Bu yaptırımlar, etkili bir ibret için ve caydırıcılık açısından kuşkusuz yetersizdir. Hayvanlara karşı kötü 
muameleyi suç sayan bir yasanın, insanlara işkence yapanlara üç ay gibi ertelenmesi ve paraya çevrilmesi 
mümkün bir ceza vermesi, ceza adaleti açısından gülünçtür. 

Bir gözlüğü tehdit ile alma eylemine 10 yıl ağır ha pis cezası veren bir yasanın, işkenceye üç ay hapis ce
zası vermesi hangi ceza adaleti ölçüsü ile bağdaşabilir? 

Bu nedenlerle, bir «insanlık suçu», bir «Anayasa suçu» olan işkence yasağını ihlal eylemlerine uzun yıllar 
önce konulmuş ve yetersiz olan cezaların artırılması ve bu suçları işleyenlere müebbeden görevden yasaklama 
cezasının yerilmesi zorunludur. 

Teklifin kanunlaşması halinde; insan onuruyla asla bağdaşmayan bazı fiillerin zuhuru geniş çapta önlen
miş ve kamuoyunun bu konudaki kuşkuları ve haklı tepkileri giderilmiş olacaktır. 

Ayrıca; Ceza Mdhalkemelieri Kanunu ile Askerî Mahkemeler Kuruluş ve Yargılama Usulü Kanununun ilgili 
maddelerinde yer alan «Mevkuf» tabiri, sanığin tutuklanmasından sonra müdafii ile görüşebileceği anlamında 
kullanılmıştır. Oysa, gözaltına alman kişinin de gözaltına alındığı andan itibaren müdafii ile görüşmesi, sa
vunma hakkı ve sanığın güvencesi açısından zorunludur. Hukuk devleti anlayışı ile yönetilen ve hukukun üstün
lüğü ilkesini benimsemiş tüm devletlerdeki uygulamalarda bu yöndedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 365) 
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ADANA MILLETVIEKlDt NURİ KORKMAZ -VB 29 ARKADAŞININ TEKUFİ 

765 Sayılı Türk Ceza Kanununun, 1412 Saydı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun ye 353 Saydı Askeri 
Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun Bazı Maddelerinin Deförffritmesi Hakkında Kamın 

TekHf I 

'MADDE 1. — 765 «ayılı Türk Ceza Kanununun değişik '243 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril-
mistir. 

Madde 243. — (Mahkemeler ve Meclisler Reis ve Azalarından ve tüm 'koluk kuvveti görevlilerinden 
biri maznun bulunan kimselere adlî soruşturananın tüm laişattnalarııadıa işkence eder yahut zalimane veya gayri 
insanî veya 'haysiyet kırıcı muamelelere baş vurursa ibeş yıldan on yıla kadar ağır 'hapis ve müdbbeden me-
mufiyeCteo mahjiimiyet cezası ile mahkûm olur. 

Fiil neticesinde ölüm vukua gelirse verilecek ceza yirmi yıldan aşağı olamaz* Sair hallerde bu ceza on-
beş yıldan aşağı olamaz. . n 

(Birinci fıkradaki fiillere maruz kalan kimse bizzat veya vekili vasıtasıyle yeHkili idare amirinden veya 
yetkili mahkeme hakiminden hükümet tabibine şevkini yazılı olarak talep edebilir. Bu talebi en geç 24 saat 
içinde yerine getirmeyen yetkili İdare amiri veya yetkili hakim üç seneye kadar hapis cezası ile cezalan
dırılır. 

'MADDE 2. — 765 sayılı Türk Ceza Kanununun değişik 1A5 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir. 

'Madde 245. — Kuvveî cehriye imaline memur olanlar ve blumum zabıta ve ihzar memurları memuriyet
lerini icrada ve mafevkinde 'bulunan amirinin emrinin infazda kanun ve nizamın tayin ettiği ahvâlden baş
ka surette bir kimse hakkında suimuamele veya cismen eza verecek hale cüret eder yahut o kimseyi darp 
ve cerh eylerse üç seneden yedi seneye kadar hapis ve muvakkaten veya müehlbeden memuriyetten mah
rumiyet cezadan ile cezMandırılır. 

MADDE 3. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ncı maddesinin 'birinci fıkrası 
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Maznunun emniyet soruşturması dahil tahkikatın her hal ve derecesinde 'bir veya birden fazla müdafiin 
yardımına müracaat edebilir. 

MADDE 4. — 1412 sayılı Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 144 üncü maddesinin birinci fıkrası 
aşağıdaki şeklide değiştirilmiştir. 

Mevkuf bulunan veya gözaltına alınan maznun müdafii ile her zaman görüşebilir ve muhabere edebilir. 

MADDE 5. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 85 'inci maddesi-
n!in 'birindi ftkrası aşağıdakişekilde değjiştirlImiştSr. 

Sanık emniyet soruşturması dahi soruşturmanın her safhasında bir veya birden fazla müdafiin yardımına 
başvurabilir. 

MADDE 6. — 353 sayılı Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununun 91 iindi mad-
destinin birindi fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

Tutuklu veya gözaltına alınan kişi emniyet soruşturması dahil müdafii ile her 2^nan görüşebilir ve ha-
bwtof*fclfe.•.-.••••-. ... . .. ; 

MAIDDE 1. — (Bu Kamun yayımıtaıtöhMttte yürürlüğe girer. 

MADDE B. —, IBu Kamun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Adana MEtetvöMi Nuri Kakmaz ve 2? Arfcadaşraın; 765 sayılı Ttfrlfc Ceza ICamaramar, 1412 sayılı Ceza 
Mtıhakemderi Usulü Kanumınıun ve 353 sayılı Askerî MaMcem«fter Kurutuşu ive Yargılama Usulü* Kammu-
nun Bazı Maddelerinin Değişt&rilimesi Hakkında Kanun Teklifi Adalet Bakanlığı temsilcileri ve teklif sahi-
binin de k^ıMığı topiW^a Kotokyonıımuzca incelenip görtişüidü, 

Teklif (ile, Türk Ceza Kanununun «Hükümet memurları tarafından efrada yapılacak suimuamdder» i 
müeyyide altına alan 243 ve 245 inci maddeleri degaştirilmelkte ve bu fiillerin cezasr artartealöta, ayrıoa 
Ceza Muhakemderi Usulü Kanununun 136 ve 144 üncü maddeleri değiştkiierek emniyet «omşturması sı
rasında da sanığın bir müdafiin yardımma müracaat edöbümesi ve onunla ıgörüişetolmesi imkânı (geteiril-
rnekte ve Askerî Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Usulü Kanununda da buna parald değişiklik yapıl-
mafctakbr. 

Türik Ceza Kanunu yürürlüğünden bu yana günün ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 36 defa değiştiril
miştir. Bu* değişiklikler, Kanuaıun bazı maddeleri arastadaki insicaraum Ibozd^ğundan, 'günün şartlarına gö
re Ibütünüyle el* alınması, zarureti doğmuştur. 

Adatet Bakatılığı, Türlk Cezai Kanununun 'bütünü üzerinde çalaşınaiar yapmak üzere, Yargıtay, Üniver-
sitder, Hıikuk Fikülörteri, Tüötiye iBaroiar BdrMfci ve 'B k̂anlıtk temsiicücrinden oluşan bir komisyon teşek
kül ettirmiş ve bu Kamlisyon 29 Ocak 1985 tarihinde ilk toplantısını yaparak çabşmalarma 'bağlamıştır. 

Teklif İe .getirimde istenen değişikliğin, genel nitelikte yapılacak; olan bu çalışmalar sırasında de alı
nıp değerlemdirilmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. 

Ceza Muhakemderi Usulü Kaauaumm 136-net ırnalddeskto bilinci ûkrattud», «Saoığffl t̂ 'iikfitoffi bar hal. 
ve derecesinde Ibir veya birden fazla müdafii yardımına müracaat edebileceği» ifad» editenetetedir. 

Teklifte, maddeye «emniyet sorutturması» kelimderi de eklenerek, bu soruşturma şurasında da sanığın 
müdaifie Müracaatı sağlanmak istenmekte ise dle, emniyet soruşturması, hazırlık tahkikatı safhası içinde yer 
aldığı için, 136 ncı madde buna zaten 'imkân vermektedir. 

. Ayrıca, Ceza Mubakemdeni Usulü Kanunu, (hazırlık tahkikatının kaMeten gizli olarak yapılmasını kabul 
etmiştir. Bu ilke, tahkikatın ve dolayısıyla bütün yargılamanın selameti balkanından getirilmiş bir ilkedir. 
Hazırlık 'tahkikatı sırasında gözaltına alınanı sanığa, müdafii ile her zaman ıgörüşebimesi ve muhabere ede-
billimesi İmkânının verimıesi halinde, delillerin saptırılması Jhtümali de ortaya çıkabilecektir. 

IBu nedenlerle, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun 136 ve 144 üncü maddderinde, teklif istikame
tinde bir değişiklik yapılmasının uygun olmayacağı mütalaa edilmektedir. 

Osa . Muhakımdai .UaaÜi Kamajifflldfc tddiitf «ddlm d»ğifj|â^ Maî&e-
meler Kurulusu ve Yargılama Usulü Kanununun 85 ve 91 inci maddderinde yapılmak istenilen d^^k.-
İlklere de aynı ıgerdcçderle iştirak edilememiştir. 
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Yukarıda arz olunan nedenlerle Kanun Teklifi. Komisyonumuzca olumlu bulunamamış ve maddelerine 
geçilmeden reddedilmesine oy çokluğu ile karar verilmiştir. 

Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdaroğlu 

Antalya 

Kâtip 
İbrahim Aydoğan 

içel 

Üye 
Ledin Barlas 

Adana 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
Teklifin tümünün kabulü ile 

Haddelerine geçilmesi görüşünde 
olduğumdan karara muhalifim. 

Başkanvekili 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş -

Üye 
İbrahim Taşdemir 

Ağrı 
Maddelere geçilmesi gerekli 

görüşünde olduğum için 
kanuna muhalifim. 

Üye 
Akif Kocaman 

Gümüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

Sözcü 
Mehmet Bağçeçi 

Yozgat 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Ankara 

Üye 
Edip Özgenç 

tçel 
Maddelere geçilmemesine 

. muhalifim. 

Üye 
Hasan Altay 

Samsun 
Karara karşıyım. 

• 

mam 
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