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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
II. — GELEN KÂĞITLAR 
III. — BAŞKANLĞIN GENEL KURU

LA SUNUŞLARI 
A) Tezkereler ve Önergeler 
1. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet 

Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne kadar 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi 
Dinçerler'in vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1137) 

2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Ba
kam Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar 
Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Me
sut Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun gö
rüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1138) 

3. — Avusturya'ya gidecek olan Başbakan 
Turgut özal'ın dönüşüne kadar Başbakanlığa, 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı is
met Kaya Erdem'in vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1139) 

4. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet Ba
kanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar 
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263 
263 

264 
264 

264 

264 

264 

Sayfa 
Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görül
düğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1140) '2164:265 

5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek 
olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
ismet Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcılığına, Devlet 
Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesinin 
uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1141) 265 

6. — İrlanda ve ingiltere'ye gidecek olan 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun dönüşüne kadar Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanlığına, Devlet Bakanı 
Ahmet Karaevli'nin vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 
(3/1142) 265 

7. — Amerika Birleşik Devletlerine gide
cek olan Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'
nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlığına, 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1143) 265 
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Sayfa 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun (6/701) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına dair önergesi (4/224) 265 

9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacı-
gil'in (6/616), (6/710) ve (6/714) numaralı söz
lü sorularının yazılı soruya çevrilmesine dair 
önergesi (4/223) 265 

10. — Türkiye - Avustralya Dostluk Gru
bu kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 
kurucular kurulu listesi (5/110) 265:266 

11. — Türkiye - Kenya Dostluk Grubu 
kurulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve 
kurucular kurulu listesi (5/111) 2ı66 

: 12. — Başbakan Turgut Özal'ın bir he
yetle birlikte Avusturya'ya yapacağı resmî 
ziyarete İstanbul Milletvekili Bülent Akarca-
lı'nın da katılmasına dair Başbakanlık tezke
resi (3/1136) 266:267 

13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarını İnceleme Komisyonunun; Satın Al
ma Komisyonu Başkanlığı, Kütüphane - Do
kümantasyon ve Tercüme, Basımevi, İşletme 
ve Yapım, Saymanlık, Sosyal Hizmetler, Ulaş
tırma Şube Müdürlükleri, Mal Saymanlığı ile 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı 
Mal Saymanlığı, Saray ve Kasırlarda İçtü
züğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre 
Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5/109) (S. Sa
yısı: 467) 267:280 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 280 

A) Öngörülmeler 280 
1. — Kahramanmaraş Milletvekili ülkü 

Söylemezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve 
ilçe belediyelerine tanınan imar planı yapma 
veya tadil etme yetkilerinin kullanılmasıyla il
gili olarak basında yer alan iddiaların gerçek
lik derecesini tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması 
açılmasına ilişkin önergesi (10/25) '280:287 

2. —• Amasya Milletvekili Arsan Savaş 
Arpacıoğlu ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da 
yaşayan Türklerin içinde bulundukları durum 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 
ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel görüş
me açılmasına ilişkin önergesi (8/16) 287:303 

Sayfa 
V. — SORULAR VE CEVAPLAR 303 
A) Yazdı Sorular ve Cevapları 303 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sökmenoğlu'nun, Antakya Endüstri Meslek 
Lisesinde elektronik bölümü açılmasına iliş
kin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lkanı Metlim; EimiiroğUu'nıuin yaızılllı. üevalbı (7/fll2|62) 303 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldı-
rım'ın, Kayseri İlindeki iki futbol takımının 
3 üncü millî lige alınmamasının nedenine ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lkanı Me|!):w Em'i'rioğflu'ınıuın yalziıiTı cavalhı (7/H280) 303: 

304 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nun, Erzurum İline bağlı ilçelerin okul 
sorununa ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazı
lı cevabı(7/1288) 304:305 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 
Kayseri' İline kaliteli kömür tahsis edilmesi
ne ilişkin sorusu ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanı Sudli Tünelin yaziı cdvalbı ,(7/13ÖO0 305:306 

5. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 
telefon rehberi basım işinin usulsüz olarak 
ITT Firmasına verildiği iddiasına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un 
yazılı cevabı (7/1303) 306:307 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Afrika'daki yardıma muh
taç insanlar için ülkemizde toplanan para
lara ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın yazılı cevabı (7/1305) 307:309 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, asgarî ücret ve kıdem tazminatına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Çalışma ve 
Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin 
yazılı cevabı (7/1309) 3l09:3dO 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, işçilerle ilgili yeni düzenlemeler ya
pılmasına ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı 
cevabı (7/1310) 310:3*12 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, vergi veya sigorta borcunu ödeye
memiş olan müteahhitlere ilişkin sorusu ve Ça
lışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1313) . '3112 
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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 

Yapılan yoklama sonucunda gerekli çoğunluğun 
bulunmadığı anlaşıldığından; 

30 Eylül 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanılmak 
üzere Birleşime saat 15.20'de son verildi. 

Kâtip Üye 
Giresun 

Yavuz Köymen 

Başkan 
Başkanvekili 
Özer Gürbüz 

Kâtip Üye 
Kırklareli 

Cemal Özbilen 

•> • • •« 

n . — GELEN KÂĞITLAR 
29 . 9 . 1986 Pazartesi 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — İstanbul 'Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

1983 - 1986 yıllarında gerçekleşen hayalî ve gerçek 
ihracat miktarlarına liiişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/811) (Başkanlığa .geliş tarihi : 23.9.1986) 

2. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Ktrkpınar güreşlerindeki "kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812 (Baş
kanlığa geliş tarihi : 10.7.1986) 

3. — Hakkâri Milletvekilli Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı liddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/813) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1986) 

4. —' Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
gecekondu kiralarına ve asgarî ücretle çalışanların 
durumlarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/814) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1986) 

5. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Şato Erol'un, 
Millî Savunma Bakanlığınca yaptırılan 'bir inşaatta-
kii yolsuzluk olayını soruşturan hâkimlere rüşvet tek
lif edildiği iddiasına liiişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/815) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1986) 

6. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
ara seçimler nedeniyle Bingöl İlinde yaptığı konuş
maya liiişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/816) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1986) 

7. — Hakkâri Milletvekili Mehmet 'Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine iilişkiin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/817) (Başkanılığa geliş ta
rihi : 26.9.1986) 

Yazdı Soru Önergeleri 
1. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Kara

deniz'de deniz salyangozu avlamak için ıbalık yatak
larının tahrip edildiği iddiasına ilişkin Tarım Orman 
ve KöyişTeri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1353) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 24.9.1986) 

2. — İzmir Milletvekili Duroan Em'irbayer'in, 
Başbakan olduktan sonra (kendisine ve ailesine ve
rilen hediyelere 'ilişkin Başbakandan yazılı soru öner
gesi (7/1354) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.7.1986) 

I 

3. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in İçel İlin
de üniversite kurulması İçin yapılan çalışmalara iliş
kin Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1355) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 25.9.1986) 

4. — Ankara Milletvekili Sururi Baykal'ın, Siirt 
Valisine ilişkin İçişleri Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1356) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1986) 

5. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, si: 
gara tüketimindeki artışın nedenlerine ilişkin Başba
kandan yazılı soru önergesi (7/1357) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 26.9.1986) 

263 — 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili özer Gürbüz 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cemiıl özbilen (Kırklareli) 

'BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 
7 inci Bideşıiminli açıyorum. 

Toplantı yetersayısı vardır; görüşmelere başlıyo

ruz. 

III. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Finlandiya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 

Abdullah Tenekecinin dönüşüne kadar Devlet Ba
kanlığına, Devlet Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1137) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Gündemin, «Sunuşlar» kısmında Cumhurbaşkan

lığı tezkereleri vardır; ayrı ayrı okutup, 'bilgilerinize 
sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Finlandiya Cumhuriyeti eski ' Cumhurbaşkanı-

Urho Kekkonen'in cenaze törenine katılmak üzere, 
5 Eylül 1986 tarihinde Finlandiya'ya gidecek olan 
Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci'nin dönüşüne ka
dar; Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı M: Vehbi 
Dinçerler'in vekillik etmesinin Başbakanın teklifi 
üzerine, uygun görülmüş olduğunu 'bilgilerinize su
narım. 

Kenan Evren 
Cumhur başkam 

BAŞKAN — 'Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va

hit Halefoğlu'nun dönüşüne kadar Dışişleri Bakanlı
ğına, Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1138) 

'BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde 'bulunmak üzere, 13 Eylül 1986 ta
rihinde 'Belçika'ya gidecek olan Dışişleri Bakanı Va
hit H'a'lefoğlu'nun dönüşüne kadar; Dışişleri Bakan
lığına, Devlet Balkanı A. Mesut Yılmaz'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu biılgiilefinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

3. — Avusturya'ya gidecek olan Başbakan Tur
gut Özal'm dönüşüne kadar Başbakanlığa, Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in 
vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhur
başkanlığı tezkeresi (3/1139) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Viyana'da yapılacak olan Avrupa Demokratik 
Birliği (EDU) toplantısına katılmak ve görüşmelerde 
bulunmak üzere, 18 Eylül 1986 tarihinde Avusturya' 
ya gidecek olan Başbakan Turgut özal'ın dönüşüne 
kadar; Başbakanlığa, Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

1 Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Avusturya'ya gidecek olan Devlet Bakanı 

A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlı
ğına, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik 
etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1140) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Viyana'da yapılacak olan Avrupa Demokratik 
Birliği (EDU) toplantısına katılmak ve görüşmelerde 
bulunmak üzere, 18 Eylül 1986 tarihinde Avusturya' 
ya gidecek olan Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanlığına, Dışişleri Baka
nı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin, Başbaka
nın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu bilgile
rinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 
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BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya 
Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Okşayın vekil
lik etmesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/1141) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Uluslararası Para Fonu (IMF), Uluslararası İmar 
ve Kalkınma Bankası (IBRD) ve IMF geçici komite 
toplantılarına katılmak üzere, 24 Eylül 1986 tarihin
de Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek olan Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısı îsmet Kaya Erdem' 
in dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcılığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur : 
6. — İrlanda ve İngiltere'ye gidecek olan Millî 

Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun 
dönüşüne kadar Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/1142) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere, 29 Eylül 1986 ta
rihinde irlanda ve ingiltere'ye gidecek olan Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun dö
nüşüne kadar; Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakan
lığına, Devlet Bakanı Ahmet Karaevli'nin vekillik et
mesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Diğer önergeyi okutuyorum : 
7. — Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Halef oğlu'nun dönüşüne ka
dar, Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakam A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1143) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulunun 41 inci dö

nem toplantılarına katılmak üzere 30 Eylül 1986 ta
rihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 

Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun dönüşüne ka
dar; Dışişleri Bakanlığına, Devlet Bakanı A. Mesut 
Yılmaz'ın vekillik etmesinin, Başbakanın teklifi üze-
rinei uygun görülmüş olduğunu bilgilerinize suna
rım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun (6fÇ01) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
dair önergesi (4/224) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesine 
dair tezkere vardır okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
4.9.1986 tarihli TBMM Gündeminin 38 sıra sayı

sında yer alan Sözlü Sorumu (Yüksek Öğretim Kredi 
ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin, 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığından) geri alı
yorum. 

Gereğini saygıyla rica ederimi 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

•9. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in 
(6/616), (6/710) ve (6/714) numaralı sözlü sorularının 
yazılı soruya çevrilmesine dair önergesi (4/223) 

BAŞKAN — Bazı sözlü soruların yazılı soruya 
çevrilmesine dair tezkere vardır okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
4.9.1986 tarihli gündemin, 22 sıra no. lu 6/616 

sözlü soru isteğimin, 42 sıra no. lu 6/710 sözlü so: 

ru isteğimin, 44 sıra no. lu 6/714 sözlü soru isteği
min yazılıya çevrilmesini müsaadelerinizi arz ede
rim. . 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

BAŞKAN — Gereği Başkanlıkça yerine getirile
cektir. 

10. — Türkiye -. Avustralya Dostluk Grubu ku-. 
rulmasına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve kurucular ku
rulu listesi (5/110) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığının iki tezkeresi vardır, okutup ayrı ayrı ona
yınıza sunacağım : . 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar-

arası Türkiye - Avustralya Dostluk Grubu kurulması 
için ilişik listede isimleri yazılı Sayın Milletvekillerin
den oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin 
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de konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türki
ye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3.9.1986 
tarihli toplantısında görüşülerek; Yasama Meclisleri
nin Dış Münasebetlerinin Düzenlenmesi Hakkındaki 
16.1.1964 tarih ve 378 sayılı Kanunun 27.6.1972 tarih 
ve 1599 sayılı Kanun ile değişik 4 üncü maddesi uya
rınca sözü edilen Dostluk Grubunun kurulması uy
gun mütalaa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uygu
lanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri uya
rınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
Parlamentolararası Türkiye - Avusturalya Dostluk 

Grubu Kurucular Kurulu. 
BAŞKAN : Mehmet Sağdıç (ANAP Ankara Mil

letvekili 
ÜYELER : Timur Çınar (ANAP) Manisa Millet

vekili 
Hayrettin Ozansoy (SHP) Diyarbakır Milletvekili 
M. Muhlis Arıkan (ANAP) Samsun Milletvekili 
Özgür Barutçu (ANAP) Diyarbakır Milletvekili 
Göksal Kalaycıoğlu (ANAP) Ankara Milletvekili 
A. Rıza Akaydın (SHP) Çorum Milletvekili 
M. Hayri Osmanhoğlu (SHP) Gaziantep Millet

vekili 
İsmet Turhangil (DSP) Manisa Milletvekili 
Aşkın Toktaş (SHP) İzmir Milletvekili 
Barış Can (SHP) Sinop Milletvekili 
A. Rıdvan Yıldırım (SHP) Tunceli Milletvekili 
Ahmet Sarp (DYP) Diyarbakır Milletvekili 
C. Tayyar Sadıklar (DYP) Çanakkale Milletvekili 
Türkân Arıkan (VAP) Edirne Milletvekili 
A. Sırrı Özbek (SHP) Adıyaman Milletvekili 
Durcan Emirbayer (SHP) İzmir Milletvekili 
Muhteşem Vasıf Yücel (SHP) Zonguldak Millet

vekili. 

BAŞKAN — Tezkereyi onayınıza sunuyorum : 
Kabul edenler... Etmeyenler... Tezkere kabul edilmiş
tir. 

/ / . — Türkiye - Kenya Dostluk Grubu kurulma
sına ilişkin Başkanlık tezkeresi ve kurucular kurulu 
listesi (5/111) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Parlamentolar

arası Türkiye - Kenya Dostluk Grubu kurulması için 
ilişik listede isimleri yazıü Sayın Milletvekillerinden 

oluşan Kurucular Kurulunun istemi, Hükümetin de 
konu hakkındaki görüşü alındıktan sonra, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanının 3.9.1986 
tarihli toplantısında görüşülerek; 

Yasama Meclislerinin Dış Münasebetlerinin Dü
zenlenmesi Hakkında 16.1.1964 tarih ve 378 sayılı 
Kanunun 27.6.1972 tarih ve 1599 sayılı Kanun ile 
değişik 4 üncü maddesi uyarınca sözü edilen Dost
luk Grubunun kurulması uygun mütalâa edilmiştir. 

Adı geçen Kanunun 4 üncü ve bu Kanunun uy
gulanmasına ilişkin Yönetmeliğin 4 üncü maddeleri 
uyarınca Yüce Meclisin onaylarına sunulur. 

Necmettin Karaduman 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 

Parlamentolararası Türk - Kenya Dostluk Grubu 
Kurucular Kurulu. 

BAŞKAN : Göksel Kalaycıoğlu (ANAP) Ankara 
Milletvekili 

ÜYELER : Akgün Albayrak (ANAP) Adana Mil
letvekili 

Fahrettin Kurt (ANAP) Trabzon Milletvekili 
Hakkı Artukaslan (ANAP) Bingöl Milletvekili 
Ayhan Fırat (SHP) Malatya Milletvekili 

ismail Üğdül (ANAP) Edirne Milletvekili 
1. Cenap Ege (DYP) Aydın Milletvekili 
Turan Bayezit (SHP) Kahramanmaraş Milletve

kili 

Memduh Gökçen (ANAP) Bursa Milletvekili 
Fehmi Memişoğlıi (DYP) Rize Milletvekili 
özdemir Pehlivanoğlu (ANAP) İzmir Milletvekili. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mü

racaatım yok Sayın Başkan. 
AYHAN FİRAT (Malatya) — Benim de müra

caatım yok efendim. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, bizdeki tezke

rede isimleriniz var. Eğer aksine görüşünüz varsa, ay
rılırsınız. 

Tezkereyi onayınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

12. — Başbakan Turgut Özal'ın bir heyetle birlik
te Avusturya'ya yapacağı resmî ziyarete İstanbul Mil
letvekili Bülent Akarcalının da katılmasına dair Baş
bakanlık tezkeresi (3/1136) 

BAŞKAN — Başbakanlığın, Anayasanın 82 nci 
maddesine göre verilmiş bir tezkeresi vardır; okutup, 
onayınıza sunacağım. 
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Tezkereyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

18-20 Eylül 1986 tarihlerinde Viyana'da yapıla
cak Avrupa Demokratik Birliği. (EDU) toplantısına 
iştirak etmek ve görüşmelerde bulunmak üzere bir 
heyetle birlikte Avusturya'ya yapacağım resmî ziya
rete, İstanbul Milletvekili Bülent Akarcalı'nın da ka
tılması uygun görülmüştür. 

Bilgilerini ve Meclisin ilk toplantısında Anayasa
mızın 82 nci maddesine göre gereğini arz ederim. 

Turgut Özal 
Başbakan 

BAŞKAN — Onayınıza sunuyorum : Kabul eden
ler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

PAŞA SARIOĞLU (Ağrı) — Parti adına gidiyor, 
Sayın Başkan. 

13. — Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı, Kütüphane = Dokümantasyon ve Tercü
me, Basımevi, İşletme ive Yapım, Saymanlık, Sosyal 
Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlükleri, Mal Say
manlığı ile Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona 
Bağlı Mal Saymanlığı, Saray ve Kasırlarda İçtüzü
ğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı De
netimle İlgili Rapor (5/109) (S. Sayısı : 467) (1) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisi He
saplarını inceleme Komisyonunun, İçtüzüğün 153 ve 
155 inci maddelerine göre verilmiş 467 sıra sayılı ra
porunu okutup, bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 153 

ve müteakip maddeleri gereğince Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonumuzun 
denetim, gözetim ve Bütçe tatbikatı ile eşya ve demir
başların, yine Saymanlık Müdürlüğünün yıl içindeki 
denetimleri ve faaliyetleriyle Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Ünitelerinde, Şatınalma Komisyonu Başkan
lığı, Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığına bağlı 
Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü, 
Basımevi Müdürlüğü, Personel ve Muhasebe Dairesi 
Başkanlığına bağlı, Saymanlık Müdürlüğü, Mal Say
manlığı, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığına bağ
lı; Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Mü
dürlüğü, Teknik Daire Başkanlığına bağlı; İşletme ve 
Yapım Müdürlüğü, Millî Saraylar Daire Başkanlığı 
ve ona bağlı; saray, köşk ve kasırlarda yapılan dene-

(1) - 467 S. Sayılı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 

tim ve sayım işlerine ait çalışmalarımız hususundaki 
Komisyonumuz görüşleri, temenni ve istekleri, aşağı
da arz ve izah olunmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1985 Yılı Bütçe
sinin Harcama ve Genel Görünümü : 

1985 yılı Türkiye Büyük Millet Meclisi Bütçesiy
le ve ona bağlı bütçelerin (Millî Saraylar ve Muhafız 
Taburu dahil) ödeneklerine, Maliyeden alınan ek öde
neklerle birlikte Genel ödenek tutarının 23 .188 009 876 
TL. sına ulaştığı tespit edilmiş, yıl sonunda ise 
19 506 078 506 TL. sı harcandığı anlaşılmıştır. 

Bakiye, 3 681 931 370 TL. sı tasarruf edilmiş gi
bi görülmekte ise de; Yılı içinde ve diğer yıllardan 
çeşitli kuruluş ve firmalara açılan sari avansların har-
canamayan 2 734 422 224 TL. sı 1986 yılına ödenek 
kaydedilmek üzere aktarıldığı; Türkiye Büyük Millet 
Meclisi bütçesinin tümünde yıl sonu itibariyle 
947 505 146 TL. sı ödenek bakiyesinin iptal edildiği 
görülmüştür. 

1985 yılında 101 Genel Yönetim Hizmetleri için 
bütçe ile 5 803 462 000 TL. lik ödenek verilmiş ve 
yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından aktar
ma yolu ile 581 777 093 TL., Dahilî 100 000 000 
TL. da aktarma yapılarak Genel ödenek tutarı 
6 485 239 093 TL. sına yükselmiştir. Bu ödeneğin 
5 690 334 440 TL. sı harcanmış, 379 231 680 TL. sı 
1986 yılına (Sari avans olarak) ödenek kaydı yapıl
mak üzere aktarılmıştır. Buna karşılık 415 672 963 
TL. sı da iptal edilmiştir. 

Destek Hizmetleri sınıfını oluşturan Muhafız Ta
buru 1984 yılından itibaren Personel giderleri ve yol
lukları 1983 yılında çıkarılan 2919 sayılı Teşkilat Ya
sası ile Millî Savunma Bakanlığına devredilmiştir. 

Diğer hizmetler ise; Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Bütçesinden karşılanmış olup, 1985 yılında bütçe ile 
42 450 000 TL. ödenek verilmiştir. Bunun 34 571 034 
TL. sı harcanmış 7 878 966 TL. sı ise iptal edilmiş 
olduğu görülmüştür. 

Yasama hizmetleri için bütçe ile 9 407 421 000 
TL. lik ödenek verilmiş ve yılı içinde Maliye ve Güm
rük Bakanlığından aktarma yolu ile 3 751 587 405 
TL. ve 700 000 000 TL. de dahilî aktarma yapılarak 
Genel ödenek tutarı 13 859 008 405 TL. sına ulaş
mıştır. Yılı içinde bu ödeneğin 11 282 659 606 TL. 
sı harcanmış, Yılı içinde bazı kuruluş ve firmalara 
sari avans olarak verilipte harcanmayan miktarları 
(2 146 129 955 TL. sı sari avans olarak) 1986 yılına 
ödenek kaydı yapılmak üzere, geri kalan 430 218 844 
TL. sı da iptal edildiği görülmüştür. 
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Türkiye Büyük Millet Meclisinin Genel Yönetim 
ve Destek Hizmetleri, Yasama Hizmetleri ve Millî Sa
rayların idare ve Korunması hizmetleri programların
da yatırımlar ve diğer hizmet alanlarından sari avans 

1986 yılına sari avans olarak ödenek kaydı yapıl
mak üzere devredildiği görülmüştür. 

Hizmet programlarına dağıtılmayan transferler için 
bütçe ile 1 178 385 000 TL. ödenek verilmiş, yılı için
de Maliye ve Gümrük Bakanlığından 257 000 000 TL. 
lik ek ödenek alınmış, buna karşılık 910 Kamulaştır-. 
ma ve bina satın alımlarından; 101 Genel yönetim ile 
111 Yasama hizmetleri programları, 710 Yapı, tesis 
ve büyük onarım harcama kalemlerine 800 000 000 
TL. aktarma yapılmış, yıl sonu ödeneği 635 385 000 
TL. baliğ olmuştur. 

olarak açılmış olupta, yılı içinde gerçekleştirileme
yen tutarları 1985 yılına ödenek kaydı yapılmak üze
re aktarılmıştır. Buna ait tablo aşağıya çıkarılmış
tır. 

Bu ödenekten 595 876 476 TL.'sı harcanmış 
39 508 524 TL. de iptal edildiği görülmüştür, özel 
ödeneklere ilişkin hizmetlerin yürütülebilmesi amacı 
ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından 157 127 378 
TL. ödenek alınarak bu ödeneğin tamamı Türkiye Bü
yük Millet Meclisi Vakfına verilerek Millî Saraylar 
ve Kasırların bakım ve onarımı hizmetleri için kulla
nılmıştır. 

Komisyonumuzun denetim ve gözetimine bağlı üni
telerde yapılan inceleme sonucu; 

Satın Alma Komisyonu Başkanlığı : 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri : 
TL. 

620 Makine, teçhizat alımları 342 000 OIOO 
(Yurt dışından 2 jeneratör, soğutma grubu, temizlik 

makineleri, 3 adet santrifüj, buhar pompası alımı için 
açılan akreditif) 

710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 37 331 690 
(Ööyuian îhşaaıt ve Anlkara Ltd. $ti.) 

III Yasama Hizmeti : 

590 Diğer demirbaş alımları 406 200 000 
(Milletvekili lojmanlarının donatımı için Devlet.Mal

zeme Ofisine açılan avans) 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 1 739 929 955 
(Milletvekilleri lojmanları inşaatı için Emlak Kredi 

Bankasına açılan avans) 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması : 

590 Diğer demirbaş alımları '20 000 000 
(Yurt dışından 2 adet Motopomp alımı) 
710 Yapı, tesis ve büyük onarım giderleri 188 860ı 579 
(Lojman inşaatı için Timloya açılan sari avans) 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu üç programından, 

TOPLAM 2 734 222 224 
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Satın Alma Komisyonu; Komisyon Başkanının 
Başkanlığında, .Saymanlık Müdürü veya görevlendire
ceği kişi, satınalma uzmanı ile satın alınacak veya 
yaptırılacak malzemenin ve işin ehli ve uzman olan 
şahıslardan teşekkül etmektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekreterliği
ne bağlı bütün ünitelerin ihtiyaçlarını, Bütçe Maliye 
Müdürlüğünden gelen Satın Alma ve Yapım işlerine 
ait onaylar muvacehesinde Özel ve Kamu Kuruluş
larında iç ve dış piyasadan yasaların öngördüğü usul
lerle mal ve hizmetin uygun bedelle amaca uygun bir 
şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. 

Satın Alma Komisyonu Başkanlığı ünitesinde ya
pılan incelememizde ihtiyaç duyulan malzemenin Dev
let Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, bulunama
dığı takdirde piyasadan, piyasa fiyat araştırması yapı
larak temin edildiği görülmüştür. Düzenli bir çalış
maları olup, tenkide değer bir husus görülmemiştir. 

Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı : 
Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdür

lüğü : 

Fotokopi Ünitesi : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçesinden satın 

alınan fotokopi makinesi ile isteyenlere ücretli foto
kopi yapıldığı ve tahsil edilen paranın Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Vakfı hesabına yattığı ancak; kullanı
lan kâğıt ihtiyacının ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 
ambarlarından karşılandığı tespit edilmiştir. Bu alan
da kullanılacak kâğıdın vakıfça karşılanması gere
kir. 

Araştırma Bölümü : 
Bu kısımda dokümanterlerin üyelere yardımcı ol

mak amacıyla dağıtılmasının yararlı olacağı kanaa
tindeyiz. 

Okuyucu Hizmetleri ve Depolar : 
Okuyucu hizmetleri diğer bir adıyla müracaat bö

lümü kadrosuyla birlikte iyi hizmet verdiği izlenimi
ni vermektedir. 

Mikrofilm Bölümü : 

1984 yılı faaliyet raporumuzda da tafsilatlı olarak 
belirtildiği gibi takriben 100 000 000, TL. değerinde 
olan mikrofilm merkezinin muattal bir şekilde bekle
tildiği bu konuda hiçbir çalışma yapılmadığı, duvar
daki bir sızıntı sebebiyle çalışmaların yürütülemediği 
şeklindeki mazeret yerinde görülmemiştir. Mikrofilm 
ünitesinin yer olarak yeterli olduğu havalandırmanın 
çalıştığı, ısıtma sisteminin faal olduğu müşahade edil
miştir. 

Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdü
rünün bu üniteye işlerlik kazandırma gayreti olmadı
ğı, ayrıca bu ünite için alınan 2 uzmanın da başka 
görevlerde çalıştırıldığı anlaşılmıştır. 

Bilgisayar Bölümü : 

Meclis Bütçesine büyük meblağlara malolmuş bu 
bölümde bilgisayar tatbikatı maalesef henüz tamam
lanamamıştır. Ödünç kitap verme bölümünde verilen 
kitapların dönme işleminde aksaklıklar vardır. 1984 
yılı faaliyet raporumuzda da belirtildiği gibi milletve
killerinin maaş bordrolarının bilgisayara verilmesi iş
lemi neticelendirilmemiştir. 

Basımevi Müdürlüğü : 
Bu ünitenin bütün kısımlarında yapılan denetim

lerde bir aksaklığın olmadığı, matbaa makinelerinin 
büyük bir bölümünün eski olmasına rağmen çalışma
ya devam ettiği ve personelin bir gayret içinde oldu
ğu görülmüştür. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfına ait Cento-
dan alınan ofset baskı makinasında Millî Sarayları 
tanıtma el kitaplarının basıldığı, ayrıca Kültür Sanat 
Yayın Kuruluna ait işler ve Türkiye Büyük Millet 

Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdür
lüğün de Komisyon olarak okuyucu hizmetleri, araş
tırma, fotokopi, mikrofilm, kataloglama ve tasnif, sü
reli yayınlar, dokümantasyon, bilgi işlem, (Bilgisa
yar) sağlama (Satın Alma) tercüme bölümleri ve de
polar gezilerek gerekli denetimler ve incelemeler ya
pılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet'Meclisi Genel Kuruluna 
sunmuş olduğumuz 1984 Malî Yılı faaliyet raporun
da temas etmiş bulunduğumuz kitap dergi ve gazete 
alımında, İdare Amirlerinin Kütüphane - Doküman
tasyon ve Tercüme Müdürünün senelerden beri uygu
lanan teamül doğrultusunda alım yaptırdıkları, ancak 
zaman süreci içinde belli prensip ve düzenin kaybol
duğu müşahade edilmiş, özellikle trajları son derece 
düşük, kimse tarafından tanınmayan, ancak belirli dö
nemlerde tahsislerden istifade ve ilânlarla yaşayan 
birçok gazete ve derginin alındığı, bunların okuma 
salonuna bile gelmeyip hiçbir suretle istifade edilme
diği hususuna temas etmiştik. 

Bu yılki denetimlerimizde de aynı konularla ilgili 
yapmış olduğumuz incelemede geçen yıldan bu yana 
bir çalışma yapılmadığı, alımların aynı şekilde de
vam ettiği, tavsiyelerin ciddiye alınmadığı anlaşılmış
tır. Alınmakta olan dergi; kitap (Yerli, yabancı) tü
münün yeniden gözden geçirilmesi ve söz konusu ya
yınların alımlarının katî bir prensibe bağlanması ile 
ilgili hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 
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Meclisi Albümü gibi ihtiyaçların karşılandığı tespit 
edilmiştir. 

Ciltleme bölümünde kütüphaneden gelen işlerin 
kadro darlığı nedeniyle karşılanamadığı, bu bölümün 

» kadro yönünden takviyesinin gerektiği anlaşılmakta
dır. Ayrıca diğer bölümlerde de personel sıkıntısı ol
duğu ve dizgi bölümünde bulunan makinelerden biri
nin operatörü olmaması nedeniyle çalışmadığı müşa-
hade edilmiştir. 

Basımevi Müdürlüğündeki personel eksikliğinin 
dikkate alınarak gerekli kadroların verilmesinin 'fay
dalı olacağı kanaatindeyiz. 

Teknik Daire Başkanlığı : 
İşletme ve Yapım Müdürlüğü : 
Kazan Dairesi : 

Halkla ilişkiler binaları, personel lojmanları ve 
müracaat bürosunun devreye girmesi ile mevcut ka
zanların ihtiyaca cevap verememesi karşısında; şeker 
fabrikaları ile müştereken 2 eş kazan yaptırılmış ve 
yerlerine monte edilmiş olması isabetli görülmüştür. 

Santral ve Klimalar : 
Bunlara ait bütün bölümler Komisyonumuz tara

fından gezilmiş ve tüm ünitelerin faaliyette olduğu, 
1984 yılı faaliyet raporumuzda da temas ettiğimiz gi
bi 2 400 KW jeneratörün önümüzdeki günlerde dev
reye girmesi ile şehir ceryanmın kesilmesi halinde da
hi Türkiye Büyük Millet Meclisinin tüm ünitelerine 
ceryan verilebileceği anlaşılmaktadır. 

İşletme ve Yapım Müdürlüğüne bağlı, kazan dai
resi, marangoz atölyesi, soğutma makineleri teknis
yenliği, boya atölyesi, klima üniteleri gezilerek gerek
li incelemeler yapılmıştır. 

Personel ve Muhasebe Daire Başkanlığı : 
Mal Saymanlığı : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi binasında bulunan 

demirbaş eşyalar yeniden demirbaş numaraları veri
lerek tasnife alınmış ve yeni defterler kullanılmaya 
başlanmıştır. 

Miadları dolmuş, eskimiş demirbaş eşyalar ve hur
daların terkinleri yapılarak Millî Emlak Müdürlüğü 
kanalı ile satışa çıkarılmış ve Millî Emlak Kurumuna 
devirleri sağlanmıştır. 

Komisyonumuz ambarları tek tek gezmiş ve am
bar kartlarına göre sondaj usulü ile muhtelif malze
melerin sayımlan yapılmış ve mutabakat sağlanmış
tır. 

Tadat esnasında aynı malzemelerin değişik model 
olanlarının da aynı kartlara işlendiği ve bütün mal
zemeler için ayrı kartlar tutulması tavsiye edilmiştir. 

Teknik cihazlarla ilgili olarak ayrı bir demirbaş 
defteri tutulması olumlu karşılanmıştır. 

1984 yılı faaliyet raporunda da temas ettiğimiz 
gibi Giyim - Kuşam Ambarlarında daha önceki dö
nemlerden kalma Mineli Ay Yıldızlı 319 adet amble
min Türkiye Büyük Millet Meclisinde arzu eden üye
lere satışı düşünülebilir. Yine aynen 50 inci yıl hatı
rası olarak derphanede basılmış 434 adet 50 inci yıl 
madalyonları da üyelere verilebilir. 

Mal Saymanlığının çalışmaları olumlu karşılanmış
tır. 

Saymanlık Müdürlüğü : 

İçtüzüğümüzün 153 üncü maddesi hükmü gereğin
ce Saymanlık Müdürlüğünde muhtelif tarihlerde ya
pılan denetimlerimiz esnasında; Bütçe harcamaları, 
Yevmiye defteri, Kasa defteri, Üyeler cari hesabı, 
yardımcı defterler, maaş ödenek defterleri, verile 
emirlerinin düzenlenmesi ve imzaya sunulmasına ka
dar olan muamelat incelendi; defterlerin tanzim şekli 
ve bütçe tatbikatı ile ilgili olarak işlemlerin usulüne 
uygun ve süratli bir şekilde yapıldığı anlaşıldı. 

Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı : 
Sosyal Hizmetler Müdürlüğü : 

Halkla ilişkiler Binası : Milletvekilleri Misafir Ka
feteryası, Üyeler Lokantası, Halkla ilişkiler binası, 
2 nci kısımda memurlar lokantası, eski personel bi
nasında yine memurlar lokantası, soğuk büfe, boya
cılar, berberler, çamaşırhane, çay ocaklarında yapı
lan denetim sonunda : 

1984 yılı faaliyet raporunda tenkide aldığımız ko
nular bu yılki denetimlerimizde de dikkatle takip edil
miş ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün daha iyi hiz
met vermek için gayret içerisinde oldukları görülmüş
tür. 

Gıda ambarlarında yapmış olduğumuz sondaj usu
lü kontrollerde mutabakat sağlanmıştır. Ayrıca erzak
ların gayet muntazam derli toplu ve temiz tutulduğu 
görülmüştür. 

Ulaştırma Şube Müdürlüğü : 
Komisyon başkanlarına ve çeşitli ünitelere tahsis 

edilen, ayrıca Türkiye Büyük Millet Meclisi hizmet
lerinde kullanılmak amacıyla alınan araçların sayıla
rının artması nedeniyle bu Müdürlüğün iş kapasite
sinin de arttığı anlaşılmaktadır. Yeni alınan araçların 
da hizmete girmesi nedeniyle araç sayısı 107'ye per
sonel sayısı da 84'e yükselmiştir. 

1984 yılı faaliyet raporumuzda önemle üzerinde 
durduğumuz garaj yedek parça koltuk ambarında 
tenkide aldığımız karteks sisteminin uygulanmaya 
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başlandığı ve buraya bir ambar memuru verilerek gi
riş ve çıkışların düzenli bir biçimde yapıldığı tespit 
edilmiştir. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığı : 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona bağlı Millî 

Saray, Köşk ve Kasırlarımızın restorasyon, onarım, 
sürekli bakım, koruma ve güvenliğine ilişkin tüm hiz
metler ile Turizme yönelik düzenlemelerin yürütül
mesi bakımından, Dolmaba'hçe Sarayı, Beylerbeyi Sa
rayı, Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Ihlamur Kas
rı, Aynalıkavak Kasrı, Maslak Köşkleri ve Yalova 
Atatürk Köşkü, Yaverlik ve Av Köşkünden oluşan 
Külliyenin, Kültür, Tarih ve Turizm Ekonomisi ba
kımından en iyi ve en güzel biçimde hizmet sağlaya
cak şekilde korunması, değerlendirilmesi ve yaşatıl
ması için alınan tedbirleri incelemek üzere İçtüzüğü
müzün 153 üncü ve müteakip maddelerinin Komisyo
numuza verdiği yetkiye dayanarak, mahallinde yapı
lan denetim sonunda; 

1985 Malî Yılı Bütçesinin harcama ve genel görü
nümü : 

1985 yılında «Millî Sarayların idare ve korunma
sı» hizmetleri için bütçe ile 1 293 800, 000 TL.'sı öde
nek verilmiş, yılı içinde Maliye ve Gümrük Bakanlı
ğından 715 000 000 TL. ek ödenek alınmış, yıl sonun
da genel ödenek tutarı 2 008 800 000 TL.'ye ulaş
mıştır. Bu ödeneğin 1 745 509 572 TL.'sı sarfedilmiş, 
yılı içinde personel lojmanı için timloya ve yurt dı
şından Moto - Pomp alımı ile ilgili Akreditif açılması 
için toplam, 208 860 579 TL. (sari avans olarak) öde
nek kaydı yapılmak üzere 1986 yılına aktarılmış, geri 
kalan 54 429 849 TL.'sının da iptal edildiği görül
müştür. 

Millî Saraylar Mal Saymanlığı : 

Mal Saymanlığında demirbaşlarla ilgili olarak ye
ni repertuvar çalışmaları yapıldığı, Küçüksu Kasrı, 
Aynalıkavak Kasrı, Yalova Atatürk Köşklerinde bu 
çalışmaların bittiği ve Yıldız Şale Köşkünde ise çalış
maların çalışan sanat tarihçilerinin bu görevden alı
narak sempozyum çalışmalarına verilmeleri nedeniyle 
durdurulduğu görülmüştür. 

Söz konusu sanat tarihçi uzmanların sempozyum 
çalışmalarına faydalı oldukları muhakkaktır. Ancak 
Mal Saymanlığı tarafından başlatılan repertuvar ça
lışmaları, tarihî eşyaların takibi, onarımları ve envan
ter çalışmaları bakımından bu uzmanların aslî görev
lerinde daha yararlı olacaklarına inanmaktayız. 

Bu nedenle vakit geçirilmeden sempozyumda gö
revlendirilen sanat tarihçilerin esas görevlerine veril

mesi ve bu çalışmaların devamının sağlanması gerek
mektedir. 

Levazım ambarları, inşaat ambarları, gezilmiş, son
daj usulü ile sayım yapılmış, yapılan sayımda muta
bakat sağlanmıştır. 

Ambarlarda yapılan denetimlerde malzeme cinsle
rine göre bir düzenleme yapılmasının faydalı olacağı 
ilgililere tavsiye edilmiş, ayrıca levazım ambarının ye
rinin ambar için uygun olmadığı ve yeni bir yer bu
lunmasının malzeme giriş ve çıkışlarında rahatlık sağ
layacağı görüşündeyiz. 

Millî Saraylar, 8 ünite içinde toplanmış küçüklü 
büyüklü 29 binadan oluşmaktadır. 

Dağınık görünüm arz eden söz konusu binalarda 
86 OOO'nin üzerinde tarihî ve demirbaş eşya mevcut
tur. 

Millî Sarayların varlığının temeli olan tarihî eşya
ların, yönetmelik gereğince, mahallinde tespit edilme
si kayıtlarının yapılması, izlenmesi, bakım ve onarım
larının yaptırılması, gelecekte araştırmalara kaynak 
olabilecek bilgileri hazırlamak amacıyla envanter ça
lışmalarının sürdürülmesi, hazırlanan bilgilere istatis
tik! nitelik kazandırılması, her eşya grubunun fotoğ
raflı kartlarının hazırlanması, Millî Saraylar Mal Say
manlığının aslî görevidir. 

Saray, Köşk ve Kasırlarda sürekli yapılan bakım, 
onarım, restorasyon ve diğer çalışmaların gerektirdi
ği malzemeleri levazım, demirbaş ve inşaat ambarla
rına usulüne uygun girişlerinin yapılması, ihtiyaç du
yan birimlere usulüne uygun malzeme verilmesi de 
Mal Saymanlığınca yürütülmektedir. 

Yapılmakta olan 156 dairelik lojman sitesinin bi
timinde, lojmanlar başlı başına bir iş yükü oluştura
caktır/ 

Ayrıca Millî Sarayların halen mevcut tüm perso
nelinin Giyim - Kuşam istihkaklarının tespiti ile% istih
kak sahiplerine dağıtılması da yine Mal Saymanlığının 
görevleri arasında yer almaktadır. 

1984 yılı faaliyet raporunda da temas ettiğimiz gi
bi yukarıda belirtilen görevlerin daha sağlıklı yapıl
ması için bu ünitede önemli ölçüde personel eksikliği 
vardır. Hali hazırda bu bölümde 1 uzman, 1 ayniyat 
şefi bjr de memur görev yapmaktadır. 

Dolmabahçe Sarayı : 
Millî Saraylar bünyesi içerisinde bulunan Dolma

bahçe Sarayı ziyaretçilere açıktır. 28 - 29 Kasım 1985 
tarihlerinde yapılan bir törenle Harem dairesi ve yeni 
mekân olan kıymetli eşyalar salonu da halkımıza açıl
mıştır. 
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Taş oda ve Gümüş oda adıyla anılan odalarda 
özenle saklanan hanedan mensuplarının günlük ya
şamlarında ve özel günlerde kullandıkları değerli eş
yaların bir bölümü «Kıymetli eşyalar salonu» adıyla 
açılan yeni bir mekânda yapılan bir törenle halka 
açılmıştır. Gümüş oda ve Taş odalarda kalan eşya
ların tek tek elden geçirilerek temizliklerinin yapıldık
tan sonra durumlarına göre bir yerleştirmeye tabi tu
tulmasının denetimleri ve sayımları bakımından çok 
faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Yine 28 Kasım 1985 tarihinde Harem dairesinin 
ilk kez halka açılışı, Komisyonumuz tarafından olum
lu karşılanmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sun
muş olduğumuz raporlarımızda da temas etmiş oldu
ğumuz yeni binanın onarımı henüz tamamlanmakta 
olup, biran önce bitirilmesi için gerekli tedbirler alın
malıdır. 

. Mavi Salon ve Hususî daire tavan salonlarında 
meydana gelen çökme ve döküntülerin ele alınması 
birçok kez yapmış olduğumuz denetimlerimizde ilgi
lilere söylendiği halde hiç bir çalışma yapılmadığı gö
rülmüştür. Komisyonumuzun görüşüne göre bu tür 
onarımların vakit geçirilmeden ele alınması gerek
mektedir. Zira kalemkârlık işleri zaman alan bir iş
tir. 

Kuşluk Köşkü ve Kuşluk Bahçesi onarımının ta
mamen bittiği görülmüştür. 

Kuşluk bahçesi tel kafesleri yeniden elden geçiril
miş, muhtelif kuş çeşitleri temin edilerek iyi bir gö
rünümle bu kısımda ziyarete açık hale getirilmiştir. 

Hareket Köşkleri onarımı devam ediyor, Veliaht 
dairesi (Resim Heykel Müzesi) ön ve arka bahçesin
deki havuzların onarımı ve ön bahçesinin bordürle-
rinin projeye uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. 

Beylerbeyi Sarayı : 

Ana bina, Sarı Köşk, Mermer Köşk, Deniz Köşk
lerinden meydana gelen tarihimizin değerli eserlerin
den biri olan Beylerbeyi Sarayında yaptığımız dene
timlerimizde, 

Bakımsız bir durumda bulunan ve ihmal edilen 
San Köşkün öncelikle ele alınması gerektiğini 1984 
yılı faaliyet raporumuzda ele almıştık. Bu yılki dene
timlerimizde de söz konusu Köşkün onarımı ile ilgili 
hiçbir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 

Ahır Köşkü, Mermer Köşk, Deniz Köşklerinin 
kısmî boya ve badana onarımları devam ediyor. Se
lamlık bahçesi ile büyük havuzlu bahçe arasındaki 
rampa yola Granit parke döşemesi yapılmıştır. Ana 

i binada bulunan eşyaların temiz düzenli ve bakımlı 
olduğu görülmüştür. 

I Küçüksu Kasrı : 
I Komisyonumuz tarafından gezilmiş, yeni düzenle-
I nen Demirbaş listelerine göre sondaj usulü ile tadat 

yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. 
I Kasrın rıhtımının sağ başında meydana gelen tah

ribatın biran önce ele alınması gerekmektedir. 
I Kasrın içerisinin tertipli ve düzenli olduğu görül-
I müştür. 

Aynalıkavak Kasrı : 
I Aynalıkavak Kasrı Temmuz 1985 de yapılan bir 
I törenle halkın ziyaretine açılmıştır. 

1984 yılı çalışma raporumuzda temas etmiş oldu
ğumuz sorunların bir kısmı halledilmiş gibi görün
mekte ise de Kasrın dışında çok yağmur yağdığında 
su taşkınlarının meydana geldiği ve Kasrın bundan et
kilendiği görülmüştür. Ayrıca tapu tespitinin kesin 
olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Kasrın bahçesindeki 9 sarnıcın içi temizlenerek 
kullanılır hale getirilmiştir. Kasrın bahçesinin (Üst 
kısımlar hariç) düzenlenmiş ve tamamen yeşil çim 
ekilmiştir. 

Mal Saymanlığı tarafından başlatılan repertuvar 
çalışmaları örneği bu kasrımızda da görülmüş ve her 
odaya ait demifbaş listeleri duvarlara asılmış ve bu 
listeler üzerinden sondaj usulü ile tadat yapılmış ve 
mutabakat sağlanmıştır! 

Ihlamur Kasrı : 
I 29 Kasım 1985 günü Merasim Köşkü ve Ihlamur 

Kasrı bahçesi halkımıza açılmıştır. Mahiyet Köşkün
de ise onarım devam etmektedir. 

Merasim Köşkünün Müze - Saray olarak düzen
lendiği, Mahiyet Köşkü ise onarımı tamamlandıktan 

j sonra, üst katı tarihî eşya sergi salonu, alt katında 
I öğrencilerin sanat ürünlerini sergileyecekleri bir yer 
I olarak düşünüldüğü ifade edilmiştir. 

Ihlamur Kasrı bahçesinin halkın ziyaretine açıla-
J cağı söylenmiş ise de Komisyonumuz bu hususun il-
I gililerce yeniden gözden geçirilmesinin faydalı olaca

ğı görüşündedir. Burada bir otopark sorunu da mev
cuttur. 

Maslak Kasrı : 
1982 yılında Millî Saraylar yönetimine geçen bu 

I kasrımız, Mabeyn-i Hümayun, • Kebap Köşkü, Li
monlu Köşk, Paşalar Dairesi, Hamam, Seralar ve 
havuzlardan meydana gelmektedir. Mabeyn-i Hu-

I mayun binası parke döşemeleri ve bahçe tanzimi dı-

272 — 



T. B. M. M. B: 7 3» . 9 . 1986 O : 1 

şındaki onarımların tamamlandığı görülmüştür. Bah
çe çevresi beton direkler ve tel örgü ile çevrilmiştir. 

Bu kasrımızında 1986 yaz mevsiminde halkımızın 
ziyaretine açılacağı ifadesi de sevindiricidir. 

Sempozyum ve Kültür Sanat Yayın Kurulunun 
faaliyetlerine gelince; Komisyonumuz artık bu çalış
maların neticelendirilmesi kanaatini taşımaktadır. 

Sonuç Olarak : 
1985 Malî Yılı Bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yap

mış olduğumuz çalışmalarımızın özetini yukarıya arz 
etmiş bulunuyoruz. 

İçtüzüğümüzün 153 ve 155 inci maddeleri gere
ğince Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
sunulmak üzere Başkanlığınıza saygılarımızla takdim 
edilmiştir. 

Komisyon Başkanı 
Ahmet Yılmaz 
ve Arkadaşları 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
HlLMÎ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bilgi edinemedik; bazı şeyler soracağım ve
yahut da konuşmak istiyorum. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim, İçtü
züğün 153 üncü maddesine göre... 

BAŞKAN — Sayın Oktay, rapor üzerinde söz mü 
isteyeceksiniz? 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Rapora ilişkin 
bir hususu soracağım efendim. 

BAŞKAN — Evet, buyurun. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — İçtüzüğün 153 
üncü maddesinde, «Hesapları İnceleme Komisyonu, 
Genel Kurulca kabul edilen Millet Meclisi bütçesiyle, 
Meclise bağlı bütçelerin tatbikatına nezaret eder. Say
manlığın denetlenmesi yılda altı defadan az olamaz. 
Komisyon, söz konusu incelemelerinin sonucunu bir 
raporla Genel Kurula sunar» denilmektedir. 

Şimdi, elimizdeki rapor 1985 yılına aittir. Bu ra
por acaba hangi aylara aittir? Kesinhesap raporu de
sek, öyle değil; bu, geçen yıla ait düzenlenmiş bir ra
por. Halbuki, yıl içerisinde altı kere denetlenmesi ve 
altı kez rapor verilmesi gerekmektedir, İçtüzüğün 153 
ve 155 inci maddelerine göre. Bu durumda öğrenmek 
istiyoruz. Bu, kesinhesap raporu mudur, ara rapor mu
dur, hangi aylara ait rapordur? Bunlar hiç belli değil. 
Bu raporun amacı nedir, o da belli değil. Bu rapor 
İçtüzüğün hangi maddesini kapsıyor? 

Bunları öğrenmek istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın Oktay, .Türkiye Büyük Millet 

Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonunun raporu

nu ve demirbaş eşyaları incelemesiyle ilgili raporunu, 
İçtüzüğün 153 ve 155 inci maddeleri uyarınca yüce 
Gencel Kurulun bilgilerine sunduk. Bu konuda rapor 
üzerinde söz almak istiyorsanız ya da başka bir ko
nuda açıklama yapmak istiyorsanız söz verebilirim. 

İSMAİL ŞENĞÜN (Denizli) — Komisyon nere
de efendim? 

BAŞKAN — Bu, komisyonla birlikte bilgi sunma 
değil. .. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Rapor konuşu
lurken^ raporun muhatabı nerede efendim? 

BAŞKAN — Raporun muhatabı Türkiye Büyük 
Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonudur. 
Hesapları İnceleme Komisyonu, İçtüzüğün 153 ve 1-55 
inci maddelerine göre hesaplarını inceleme ve demir
başları denetlemeyle ilgili raporlarım Türkiye Büyük 
Millet Meclisine sunar, yüksek malumlarınız olduğu 
üzere. Rapor Başkanlığımıza verilmiş ve bilginize su
nulmuştur. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Raporu açıklaya
cak olan komisyon nerede efendim? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, biz bilgi edinemedik efendim. 

BAŞKAN — Aynı zamanda sayın üyelere dağıtıl
mıştır. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
1985 yılına ait, deniliyor. İçtüzüğün 153 üncü madde
sinde, bir yılda en az altı ket rapor verilir ve denet
lenir, deniliyor. Acaba bu hangi aylara ait rapordur 
ve bu-1986 yılının 10 uncu ayına geldiğimize göre... 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, bu konu
da açıklamanız ıriı olacak? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAP
LARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET YILMAZ (Giresun) — Evet, Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Sayın Oktay, Sayın Komisyon Baş
kanının bu konuda açıklaması olacak. 

Buyurun Sayın Yılmaz. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bize de 

söz hakkı doğuyor değil mi Sayın Başkan? 
• 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HESAP
LARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKANI 
AHMET YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, muh
terem arkadaşlarım; az önce 1985 yılı için Genel Ku
rula bilgi mahiyetinde sunmuş olduğumuz denetimle 
ilgili raporumuz hakkında bazı arkadaşlarımızın te-
reddütü olmuştur; bu konuya açıklık getirmek isti
yorum. 
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Sayın Başkanım, bu önümüzdeki rapor, 1985 yılım 
havi bir denetleme raporudur İçtüzüğümüzün 153 ün
cü ve 155 inci maddelerinde zikredilen Mal Sayman
lığının kontrolü de en az altı defa yapılmıştır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim' Sayın Başkan. 
ÖMER KUŞHAN (Kars) — Sayîrt Başkan, rapor 

üzerinde söyleyecek sözüm var, söz istiyorum. 
EROL AÖAGİL (Kırklareli) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğün 153 

ve 155 inci maddeleri, raporun Genel Kurulun bilgi
sine sunulacağını amirdir; ancak... 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Bilgi 
edinemedik efendim, bilgi edinemedik. Bazı şeyler so
racağım. 

BAŞKAN — Bir dakika sayın milletvekilleri, bir 
dakika... 

Geçmiş uygulamalarımızda, rapor üzerinde söz is
tenmiş ve söz verilmiştir, buna dair uygulamalarımız 
da vardır. Bu nedenle, rapor üzerine söz vereceğim. 
Yalnız, Sayın Nalbantoğlu'nun yazılı bir istemi vardır. 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Ben grup adına 
, söz istiyorum. 

BAŞKAN — Grup adına yetki belgesi geldiğinde 
vermemiz hemen mümkün. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Var efendim, 
geliyor Sayın Başkan. 

SABİT BATUMLU (İstanbul) — Sayın Başkan, 
söz istemiştim. 

BAŞKAN — Sayın Batumlu, şahsınız adına mı? 
SABİT BATUMLU (İstanbul) — Evet, Sayın Baş

kan. 
BAŞKAN — Sayın Kuşhan sizden önce istemişti. 

İçtüzüğün 73 üncü maddesine göre, siyasî parti 
grupları adına birer üyeye ve şahısları adına da iki 
üyeye söz vermemiz mümkün . 

Söz isteme sırasına göre, şahsı adına Sayın Nal
bantoğlu'nun yazılı istemi" vardı, Sayın Kuşhan'ın, yi
ne şahsı adına söz istemi vardı; şahsı adına söz istem
leri, iki arkadaşımızın feragat etmediği takdirde, dol
muş oluyor. .Siyasî parti grupları adına söz istemek 
mümkün. 

Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 
Ağagil söz istemişlerdir, kendilerine söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ağagil. 
»SHP GRUBU ADINA EROL AĞAGİL (Kırk

lareli) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin değerli üyeleri; seçimler dolayısıyla uzun bir 
yaz tatilinden sonra, fiilen ilk defa bugün çalışmaya 
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başlayan Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemin 
daha «Başkanlığın Genel Kurula Sunuşları» kısmın
da bir olayla ve arkasından da şimdi karşımıza gelen 
ve anlayamadığımız 'başka bir olayla karşı 'karşıya 
kaldı. Dördüncü yasama yılına giren Türkiye Büyük 
Millet 'Meclisinde, Başkanlık Divanının nasıl çalıştı
ğını halen öğrenemedim., 

Biraz önce, yine Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının sunuşlarından bir tanesinde, Sa
yın Başbakanın, Anavatan Partisi Genel Başkanı ola
rak, Muhafazakâr Partiler Birliği toplantısına katıl
mak üzere gittiği. Avusturya'ya beraberinde Sayın Bü
lent Akarcah'yı da götürmesi hususunu Türkiye Bü
yük Millet Meclisinin onayına sunmasını anlayama
dım. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Ne ilgisi 
var efendim?. 

EROL AĞAG'İL (Devamla) — Müsaade edin 
efendim, Eğer Türkiye Büyük Millet Meclisi bütçe-. 
sinden ödenmesine ait bir konuysa, bu yanlıştır, 

RÜŞTÜ KAZIM YÜCELEN (İçel) — Değil efen
dim. 

EROL AĞAGİL (Devamla) — DeğiDse, sebebini 
anlayamadık; parti namına giden 'bir üyeye..H 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen.... Sayın 
Ağagil, Hesapları İnceleme Komisyonu raporu üze
rinde söz aldınız; o konuyla ilgili konuşun efendim., 

EROL AĞAGİL (Devamla) — Efendim, o da 
'bununla illgili; şayet öyle ise o hesabın da bunun için
de olması lazım. 

Burada, 'harcırah ve yoluğu verilsin diye, ancak 
Türkiye Büyük Millet Meclisi namına giden 'bir üye
nin onayı yapılır; eğer üye, partisi adına gidiyorsa, 
bunun 'burada onaylanmasının maksadının ne olduğu
nu anlayamadım. Başkanlık Divanından bu vesileyle 
bunun da açıklanmasını istiyorum. 

Gelelim bu rapora : Sayın Komisyon Başkanı 
biraz evvelki açiklamalarında, 1985 yılında birçok ke
re rapor verdiklerini ve bunun onların 'bir icmali ol
duğunu söylediler, öyle olsa dahi, 1985 yılında tes
pit edilmiş olan aksaklıklar içerisinde -. bilmiyorum 
'komisyonun ydtkisi idahilinde midir, değil midir, de
ğilse kimin yetkisindedir - örneğin, Türkye Büyük Ml-
let Meclisi lojmanlarıyla ilgili herhangi bir husus, bir 
başlık ve içerik göremedim. Acaba bu, komisyonun 
yetkisinde midir, değil midir? Yetkisinde ise, bu hu
susun da raporda olması gerekirdi; değil İse öğren
mek istiyorum, kimin yetkisiridedir? Türkiye Büyük 
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Millet Meclisi namına kim denetleyecektir veya de
netlemektedir?. 

ikincisi; örnek olarak arz ediyorum : «Kanunlar 
ve Kararlar Dairesi Başkanlığı» adı altında bir bölüm 
okunurken dikkat ettim, bazı ithamlar, daha doğru
su belki de tespit edilmiş bazı gerçeklere dayanan olay
lar var. 1985 yılından 1986 yılının sonuna geldik, bun
lar 'hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan
lığı ne gibi tedbir almıştır, ne yapmıştır? Bu raporun 
1985 yılı Faaliyet Raporu olarak Türkiye Büyük Mil-. 
let 'Meclisi Genel Kuruluna sunulmasından gayri, içe
risinde birtakım ithamlar; düzeltilmesi istenen işler 
•ve bizatihi bazı müdürlükler 'hakkında ithamlar var 
^olduğuna göre, bunlar düzeltilmiş midir, düzeltilme
miş midir? Burada bir Kütüphane ve Dokümantasyon 
Müdürlüğü 'hakkında ağır ithamlar vardır. Ne yap
mıştır Türkiye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığı bir-
buçuk yıldır bunun üzerinde? Önümüze bu raporu 
getirip okuyorlar; sonra... Gaye ne? Türkiye Büyük 
Millet Meclisi 'Başkanlığının bu rapora ekleyecek bir 
şeyi yok mu? Başkanlık Divanında bu rapor gö
rüşülmüştür de, 'Başkanlık Divanının aldığı bir karar 
varsa nerededir? O günden bu güne kadar geçen 
süre içerisinde olan değişiklikler nelerdir?. 

Yine Saraylarla ilgili 'bir sürü işlemler var. örne
ğin, bazı saraylarımız muhtelif maksatlarla, özel mak
satlarla birtakım toplantılara, gecelere, resepsiyonlara 
açılmaktadır. Kimlerin emri ile, hangi yetki ile, kaç 
liraya açılmaktadır ve bu paralar ne olmuştur? (Sa
raylar, kimlere, kimlerin yetkisi ve emri ile kiralan
mıştır? Bunları bu rapor içerisinde görmek isterdim. 

Türkiye 'Büyük Millet Meclîsi İçtüzüğünün birer 
satırdan ibaret olan 153 ve 155 inci maddelerine gö
re bu raporun okunması, Türkiye 'Büyük Millet Meçi 
lisi Genel Kurulunu, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlık Divanının bir uyutmasıdır. Bu lapor hiç
bir şey değildir ve lütfen bu konunun tekrar Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 'Başkanlık Divanınca ele alına
rak.., 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Komisyo
na hakaret ediyorsun. 

EROL AĞAGİL '(Devamla) — Komisyonla alâ
kası yok efendim, komisyon görevini yapmış. Sözüm, 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi 'Başkanlık Divanına. 
Çünkü komisyon...ı 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (İçel) — Başkanlık 
DiVanına hakaret ediyorsunuz. 

EROL AÖAOİL (Devamla) — Hakaret yok. 
BAŞKAN — Sayın Ağagil... 
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EROL AĞAOÎL (Devamla) — Komisyon, ra
porunu Başkanlık Divanına vermiştir. Görevini ona 
niyabeten yapmıştır; ama bu rapora istinaden ne ya
pılmıştır? Raporda belirttiğiniz hususlar hakkında ne 
işlem yapılmıştır, sonuç yok. 

RÜŞTÜ KÂZIM YÜCELEN (tçel) — Başkan
lık Dîvanına hakaret ediyorsunuz. 

EROL AĞAGİL '(Devamla) — Hakaret etmiyo
rum efendim. 

Sayın Komisyon ıBaşkanı, daha evvel siz hesap 
soracak, bu raporun üzerine bifbüçuk senedir ne 
yaptınız, diyecektiniz. Demediysemiz, bu mevzuda 
benim, Genel Kurulda bu soruyu sormak hakkım
dır. 

Yüce kurula saygılar sunarım efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ağagil. 
Şahsı adına Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 

Nalbantoğlu, buyurun efendim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 
'Başkan, sayın milletvekili arkadaşlarım; hepinizi say
gıyla selamlarım. 

Uzun bir tatil ve bir ara seçim geçirdikten son
ra bugün şu raporda emrivaki ile karşılaştık. «'Do
laplara atıldı» deniyor; ama ben dolaplarda da gör
medim. Bugünkü konuşmalarımızla bir teamül tesis 
edildi; ben buna memnun oldum. İnşallah bundan 
sonraki Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonu raporlarını burada iyice di
diklemek geleneğini başlatmış oluruz; onu da ya
pacağız. 

'Benim değinmek istediğim konuların çoğuna Sa
yın Ağa'gil değindiler; tekrar olmasın diye aynı ko
nulardan bahsetmek istemiyorum. Sadece bu rapor
la ilgili olarak burada şu soruyu sormak istiyorum: 
Acaba, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
»İnceleme Komisyonu, Meclis inşaatlarını inceleme 
yetkisinde değil midir, bu konu neden burada yer 
almamıştır?? Hatta, bu hesaplardan bazıları dokü
man olarak elimize verilseydi iyi olurdu. 

Dendiğine göre, şimdiye kadar müteahhide 23 
milyar lira kadar para ödenmiş, 400 adet milletvekili 
lojmanı için 23 milyar lira ödenmişse ve 5 milyar 
lira daha ödenecekse, o lojmanlarda oturmak bize 
azap olur. Bunu belirtmek için söz aldım. 

Saygılar sunarım, (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Nalbant

oğlu. 
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TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ HE
SAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
bazı hususlar var, bir de konuşmacılar ithamlarda 
bulundular; bu nedenle tekrar söz istiyorum. 

(BAŞKAN — Sayın Başkan, bir konuşmacı daha 
var. Şahsı adına, Kars Milletvekili Sayın Kuşhan. 

'Buyurun Sayın Kuşhan. 
ÖMER KUŞHAN <Kars) — Sayın Başkan, Tür

kiye Büyük Millet Meclisinin saygıdeğer üyeleri; 
çalışmalarına başladığımız yeni yasama dönemi
mizde, Türkiye Büyük Mıillet Meclisinin, millet men
faati ve millet yararı yönünde, verimli çalışmalar 
yapması dileği ile hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Başkan, biraz önce değerli milletvekili ar
kadaşlarımın da kürsüde konuyu açarlarken vurgu
ladıkları gibi, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Baş
kanlığına bağlı Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve 
aynı zamanda da Türkiye Büyük Millet Meclisi 
kompozisyonu içerisinde, yani bu kampus içerisinde 
hizmetleri yürütmekle görevli birtakım daire baş
kanlıkları vardır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin içerisinde sa
bahtan akşama kadar çalışan milletvekillerini özel
likle, kastediyorum. Tabiî ki, hiçbir milletvekilinin 
buraya gelip çalışmadığını ima manasında söylemi
yorum; ama daha evvel bir arkadaşımın bir müna
sebetle bu konuyu dile getirdiğimde bana kullandığı 
'bir ifade karşısında bunu söylüyorum ve o kendi 
hissesini alsın istiyorum: Türkiye Büyük Millet Mec
lisinde yapmış olduğumuz bütün bu çalışmalar dö
neminde, iç içe yaşadığımız bu hizmetlerin bir yıl
lık muhassalasını, Meclis Hesaplarını inceleme Ko
misyonu, rapor olarak, Türkiye Büyük Milet Mec
lisi Başkanlığına sunuyor ve Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığının bunu Türkiye Büyük Millet 
Meclisi üyelerinin, yani Genel Kurulun bilgisine su
nup, bunlar üzerinde milletvekillerinin görüşünü al
ması çok tabiîdir. 

Yalnız çok ilginç gelişmeler içerisinde bir bölü
mü, bir babı daha yaşıyoruz. Türkiye Büyük Mil
let Meclisi Başkanlığı yaklaşık 23,5 milyarı lojman 
yapımına vermiş. 

Sayın millet.-ekil'lertf, elbetfceki sayın Başkanlık Di
vanını bununla suçlamak veya herhangi bir suiisti
malin varlığını ima etmek istemiyorum; ama gerçek 
düşüncem olarak ifade ediyorum; rakamların hepsi 
buraya aktarılmamıştır. Bu da ihmalden, önem ve-
rilmeyişinden ileri gelen bir durumdur. 

I Türkiye 'Büyük Millet Meclisi Hesaplarını incele
me Komisyonunun bize sunmuş olduğu bu raporun 
içerisinde, neden bütün hesapların bulunmadığının 

I bir iki tane delilini, bir iki tane örneğini verdikten 
sonra, diğer çok önemli konuların üzerinde dura
bilmek için, bu konuyu geçmek istiyorum. 

I Arkadaşlarım, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanlığına bağlı, istanbul'da icrayı faaliyet eden 
Millî Saraylar Daire Başkanlığı vardır. Millî Saray-

I 1ar Dairesi, bizim millî servetimizin, tarihî hazinele-
I rimizin yönetimiyle görevlendirilmiş bir daire başkan

lığıdır ve millî saraylarımızın hepsi buna bağlıdır; 
I Dolmabahçe Sarayı içerisinde icrayı faaliyet eder. 
I Millî Saraylar Daire Başkanlığı, geçen seneden 
J itibaren - iftiharla veya kendilerine teşekkürle bah

setmek gerekir ki - Başkanlık Divanının kendilerine 
I vermiş olduğu görüntü doğrultusunda, çok güzel 

bir yola girmiştir. Orada, herkesin kendi düşüncesi
ne göre değil, Türk tarihinin reel ölçüleri içerisinde 

I sempozyumlar düzenlenmiştir. Hangi maksatla gel-
I diği bilinmeyen her tarihçinin, o millî servetlerimiz 
I içerisinde yaptığı araştırmadan sonra, kendi düşün

celeri doğrultusunda bir değerlendirme yapmasına 
I fırsat vermeden, .sempozyumlar düzenlenmesi sure

tiyle, millî sarayların halkın hizmetine açılması sağ-
I lanmış ve çok güzel bir hizmet verilmiştir. Ancak, 

bu reel, yapıcı ve güzel taraflarını vurgulayıp, te-
I şekkür ettikten sonra, şimdi mademki hesapların üze

rinde duruyoruz, hesaplarla ilgili çok önemli bir 
nokta vardır; onu da açıklamak istiyorum: 

Millî Saraylar Daire Başkanlığının gözetiminde 
I yerli veya yabancı turistler, belirli bir miktar para 

ödemek suretiyle, sarayları gezmektedir. Hafızam 
beni yanıltmıyor ise ve son zamanlarda da enflas
yon boyutlarında rakamlar tersine çekilmedi ve iki 

I üç katına çıkmadıysa, fotoğraf makinesiyle saraylara 
I giren kimseleri 3 000 lira, fotoğraf makinesini ya

nına almadan giren kimseler de 1 000 - 1 500 lira 
ödemek suretiyle girer ve dolaşırlar. 

Tabiî, millî saraylarda bu kafileleri dolaştırmanın 
neler getirdiğini, neler götürdüğünü daha geniş bii 
platformda tartışma ortamını Sayın Başkanlık Diva»-
nı bize sağlar ise, milletvekili olarak bu konuda yap
mış olduğumuz çalışmaları Genel Kurulun bilgileri-

I ne sunmak ve dolayısıyla o konuda da yapıcı göre-
vimizi ifa etmek isteriz; ama bu aşamada ben şı/ 

I kadarını söylemekle yetineyim: Orada uygulanan sis 
tem, kesinlikle, saraylarımızın ve millî tarihimizin 

| yarınlardaki menfaati yönünde değildir.; Sayın Baş-
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kanlık Divanı konuyu daha geniş açma fırsatını ve
rirse, o zaman daha geniş bilgiler sunarız. 

Değerli milletvekilleri, diğer taraftan millî saray
larda çok acı bir gerçek vardır; hepinizi bu millî 
mesele üzerinde düşünmeye ve her milletvekilinin 
görevi olduğuna kesin kanaat getirdiğim bu konuya 
eğilmeye davet ediyorum. 

Değerli milletvekilleri, millî saraylarımızda Os
manlı hazineleri yatmaktadır. Bugüne kadar bunla
rın hazırlanmış bir envanteri yoktur. Bugün Tür
kiye'de hangi millî sarayımızın bodrumundalkli depolar
da, hangi tür malzemenin var olduğunu; Osmanlı 
padişahları Türkliyeyi terk ederken, Türkiye'den ay
rılıp giderlerken neyi nereye stok ettiklerini ve han
gi depoda hangi tür malzemenin bulunduğunu - cin
sin dışında hiçbir şeyi - bilen yoktur. Millî sarayla
rın hangi deposunda, hangi tarihî hazineler yatmak
tadır veya bugüne kadar bu tarihî hazinelerden han
gisi, kim tarafından nereye götürülmüştür, bunu tes
pit etmek mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, eğer merak edeniniz olur
sa, İstanbul'da saraylarla ünsiyeti olan sahaflar ve
ya antikacılarla görüşürseniz, size çok ilginç bilgi
ler ve belgeler sunarlar. ıBenim tespitlerime göre, bu 
insanlar, gerçekten de bu millî saraylar konusunda, 
'bir Türk insanına düşen millî görevi ifa etmek için, 
sizlerin kendilerine müracaatınızı bekliyor; görecek
siniz ki, size çok önemli bilgiler vereceklerdir. 

Millî Saraylar Daire Başkanlığı, gerek kadrosu
nun sayısı, gerek kadrosunda istihdam ettiği eleman
larının niteliği yönünden büyük sancı içerisindedir. 
Maksadım hiç kimseyi hakir görmek veya hiç kim
seyi yermek değildir; yalnız, eğer siz getirir bir bi
yologa Millî Saraylar Daire Başkanlığında görev 
verirseniz veya ortamektep tahsilli bir kimseyi geti
rir orada tarihçi olarak veya prezanten olarak, yani 
sarayı tanıtıcı olarak görevlendirirseniz, elbetteki 
kendisinden, bilgisi ve tahsili ölçüsünde istifade et
mek mümkün olur. Millî Saraylar Daire Başkanlı
ğında bir de bu acı vardır ve şu anda büyük sancı 
ve eleman sıkıntısı içerisindedir; dolayısıyla, saray
larımızı, o millî hazinemizi, olması gereken boyutlar
da dünyaya takdim etme olanağına sahip değildir. 
Bu olanağı kendilerine vermek, Başkanlık Divnının 
ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin onur görevi
dir. Bunun üzerine eğilinme'si, bence çok gereklidir, 
diyorum. 

Sayın milletvekilleri, diğer taraftan, Millî Saray
lar Daire Başkanlığında bir sempozyum bölümü oluş-

30 . 9 . 1986 O : 1 

turulmuş idi. Komisyonda üye olmadığım ve dolayı
sıyla kendi kişisel merakım ve gayretimle öğrene
bildiğim için, mümkündür ki, bildiğim şeylerin hep
si tamam olmaya'bilir; ama bildiğim şeylerin yanlış 
olmadığını kesinlikle 'biliyor ve ifade ediyorum iki, 
sempozyum bölümünde çok değerli insanlar istih
dam edilmiş ve çok değerli hizmetler verilmiştir. Ha
len sempozyum bölümünde çalışan bu çok değerli 
elemanlar, şu anda sarayların bünyesinde çalışmak
tadırlar. Hangi düşünceyledir bilemiyorum; ama, 
1985 yılı raporunu getiren komisyon bu sempozyum 
bölümünün kaldırılmasını istemektedir. Bunun üze
rinde tekrar durulup düşünülmesinde ve konuya 
benim biraz önce tuttuğum ışık doğrultusunda yak
laşılmasında yarar olduğu kanaatini taşıyor ve bu
nu da arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bu konuda ne kadar söyle
sek ve söylenmesi gereken şeyleri ne kadar dile ge-
tirsek azdır; ama zamanı fazla almamak için, zama
nımın da sınırlı olduğunu düşünerek, birkaç nok
taya daha değinip, huzurunuzdan ayrılmak istiyorum. 

'Biraz önce arz etmeye çalıştığım gibi, bilet sa
tışları, belirli fiyatlar tespit edilmek suretiyle, her 
gün belirli sayıda sunulmaktadır. Yaşadığım ve beni 
çok üzen bir manzarayı, sizi de üzüp buna bir çare 
bulmanızı sağlamak için arz etmek istiyorum: Sa
bahleyin 500 ve öğleden sonra da belirli bir saate 
kadar 500 adet bilet satışa çıkarılır. Halbuki bizim 
millî saraylarımızı ve özellikle de Dolma'bahçe Sa
rayını gezmeye, dolaşmaya ve tetkik etmeye gelen 
yabancının sayısı günde en az 750 veya 1 OOO'in üze
rindedir. ıBu rakamlara, sarayı dolaşmak isteyen yer
li turistleri dahil etmiyorum. Düşününüz ki, bir 
tarihçi ta İngiltere'den kalkmış ve millî sarayları 
tetkik etmek üzere programı içinde bir gün, bir sü
re ayırmıştır.... 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, toparlayınız... 

ÖMER KUŞjHAN ^Devamla) — Hemen toparlı
yorum Sayın Başkanım, çok önemli olduğu için bi
raz genişçe arz etmek istiyorum. 

Yine, millî saraylardan birinin - meselâ Dolma
bahçe Sarayının - önüne kuyruğa girip bilet alarak 
sarayı dolaşmak isteyecektir; fakat, bir noktada, ora
daki görevlinin elindeki 500 tane bilet bitmiştir; ken
disine biraz nazik, ama bir noktada da biraz neza
ketle eritilmeyecek bir ifadeyle, artık bilet kalma
dığı, bugün dolaşmasının mümkün olmadığı, yarın 
teşrif ettiğinde, kendisine bir de mihmandar veril
mek suretiyle dolaştırılacağı ifade edilmektedir. Ben, 
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böyle birçok kişiyi gördüm; çok büyük üzüntü içe
risinde ve kahrederek ayrılıyorlardı. Millî değerlerin, 
dünya milletlerine böylesine takdimi, olmaz. Buna da 
bir hal çaresi bulmak lazımdır. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, süreniz doldu. 
ÖMER KOŞMAN (Devamla) — Sayın Başka

nım, hemen toparlıyorum. 
BAŞKAN — Cümlenizi hemen bitirin lütfen. 
ÖMER KUŞHAN "(Devamla) — Sayın milletve

killeri, diğer taraftan, 'ben 23 milyar rakamına ina
namıyorum, lütfen beni hoş görsünler. Başkanlık Di
vanından ve özellikle komisyon başkanlığından da 
istirham ediyorum; çünkü bu kalemlerin içerisinde, 
biraz önce arz etmeye çalıştığım ve zannediyorum 
yılda birkaç milyarı geçen, millî sarayların bu bi
let gelirleri gösterilmemilşitir; burada, yalnız bütçe
den tahsis edilen miktarlar ile «sempozyum» bölü
müne ayrıca verilm'iş tahsisatlar vardır. Bunların da 
tetkikinde yarar gördüğümü arz etmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, bir de artık kangren haline 
gelmiş, bir türlü istifade edemediğimiz; ama top
lumda bize büyük puan kaybettiren konutlar mese
lesi - ne hikmettir bilinmez - Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Başkanlığınca bir türlü sonuçlandırılmak is
tenmiyor. 137 tanesi kura ile tevzii edilecekmiş; bu 
kuranın kıstası ne olacak, nasıl olacak, kimler gide
cek onu bilemiyoruz; ama çeşitli düşünceler, çeşitli 
alternatifler *ve yollar bulunduğu söyleniyor. Madem
ki, biz, toplum karşısında bunun külfetini çekiyo
ruz ve bu milletin yok imkânlarıyla milyarlar oraya 
gömüldü, neden müteahhit doğru dürüst takip edil
miyor? Neden bundan üç ay evvel teslim edilmesi 
gereken konutları yapan müteahhit firmalar, gerek
tiği şekilde sıkıştırılmadı? Neden bu konutlar bu
güne kadar teslim edilmedi ve neden milletvekilleri 
hâlâ bu hizmetten istifade edemiyor. Bunları da, 
milletvekili olarak, hepimizin araştırması gerek, di
yorum. 

Sayın milletvekilleri, bir konuya daha değinmek 
istiyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi... 

IBAŞKAN — Sayın Kuşhan, artık süreniz bitti. 
ÖMER KUŞHAN .(Devamla) — Hemen toparlı

yorum Sayın Başkanım. 
BAŞKAN — Süreniz bitti Sayın Kuşhan, hemen 

cümleyi tamamlayın ve bitirin. 
ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Türkiye Bü

yük Millet Meclisi Başkanlık Divanında görevli olan 
kimseler için söylenen bir şey vardır; ben kendile
rine defalarca duyurdum, bugün de buradan res

men duruyorum; «araba saltanatı» deniyor. Yüz 
küsur tane binek arabası vardır. Bu binek arabaları 
kimlere hizmet etmektedir? Ben bir milletvekili ola
rak bunları tespit edemedim. (SHP sıralarından alkış
lar) Aylık veya yıllık bunların yakıt ve tamir mas
rafları nedir? Yokluk içinde yüzdüğüne üzüldüğü
müz milletimizin bütçesine bunlar yılda neye mal 
olmaktadır? Başkanlık DıVanı bunları ne zaman di
sipline edecektir? Başkanlık Divanı ne zaman ger
çek manasında görevini ifa edecektir? Bunu da me
rakla beklediğimi ifade etmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, cümleniz bitiyor di-* 
ye konuşmanıza müsaade ettim. 

ÖMER KUŞHAN (Devamla) — Sayın Başka
nım, hemen bitiriyorum ve son cümlemi söylüyorum. 

Meclis kampüsünden içeri girdiğimde sahipsizlik 
içerisine girdiğimi hisseder hale geldim. Başkanlık 
Divanının ve bütün üyelerin dikkatini çekiyorum. Bu 
halimiz böyle giderse, süremiz dolduktan sonra biz 
gelsek de gelmesek de, bizden sonra gelecek millet
vekillerine hiç güzel bir ortam, güzel bir düzen bı
rakmayacağız. Buna da dikkatleri çekmek istiyor, 
hepinize saygılar sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kuşhan.; 
Grup adına başkaca söz istemi gelmemiştir; şah

sı adına iki milletvekili arkadaşa söz verme imkânı
mız vardı, iki arkadaşımız da konuşmuş bulunuyor
lar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını incele
me Komisyonu Başkanı Sayın Ahmet Yılmaz, buyu
run efendim. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HE
SAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET YILMAZ (Giresun) — Sayın Başkan, 
muhterem milletvekilleri; sunmuş olduğumuz 1985 
yılı Meclis faaliyet raporuyla ilgili, bazı arkadaşları
mızın haklı olarak öğerenmek istedikleri hususları 
açıklamak üzere huzurunuza gelmiş bulunuyorum. 
Belki, size sunmuş olduğumuz raporların kifayetsiz 
olmasından mütevellit bir anlaşmazlık olmuştur, bu 
konuda da bilgi vermek istiyorum. Bu vesileyle say
gılarımı sunuyorum. 

Sayın Kuşhan, bu raporda 23 milyar liralık bir 
harcamaya detaylı bir şekilde yer verilmediğini söy
lediler. Hatırlarsanız biz her üç ayda bir, üçer aylık 
raporlar halinde bütün harcamaları Genel Kurulun 
bilgisine sunuyor ve orada da detaylı bir şekilde ne
yin nereye harcandığı tespit edilmek suretiyle Genel 
Kurula bilgi veriyoruz. 
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En önemli hususlardan bir tanesi olan Millî Sa-
raylardaki acı gerçekten burada bahsedildi. Gerçekten 
birbuçuk, iki, yahut üç sene öncesine kadar Millî 
Saraylarda «acı gerçek» denilebilecek durumda bir 
tablo mevcuttu; ancak Sayın Meclis Başkanımızın 
da bu konuda göstermiş olduğu büyük, fevkalade ti
tiz faaliyetler karşısında, Osmanlı sarayları ve başta 
Dolmabahçe Sarayı olmak üzere, millî saraylar bün
yesindeki bütün saraylara el atılmış, bunların çoğu 
şu anda birer harabe olmaktan kurtarılmış ve millete 
mal edilir duruma getirilmiştir. 

Bunlar hakkında geniş boyutlarda bilgi vermeye 
kalkarsak çok uzun süreceği kanısındayım; ancak, 

" Osmanlı Hazinesine gelince; iki sene öncesine kadar 
«Taş Oda» dediğimiz kapalı kapılar ardında bu tarihî 
eşyalar duruyordu. Şu anda tarihini hatırlamıyorum, 
6 ay gibi kısa bir zaman önce «Kıymetli Eşya Sa
lonu» dediğimiz bölümde bir açılış yapılarak bu de
ğerli eşyalar ' temizlenmiş ve milletin ve dünyanın 
huzurunda, bilgi edinilmek ve göstermek babında teş
hir edilmiştir. Bu takdire şayan bir olaydır. Ben bu 
konuda Riyaset Divanının hadisenin üzerine titizlikle 
gittiği inancındayım. 

Sayın Kuşhan'ın ileri sürmüş olduğu hususlardan, 
komisyon olarak katılmış olduğumuz bir husus var
dır ki, o da Millî Saraylar Daire Başkanlığında ve de 
Meclis bünyesinde bulunan bazı ünitelerde eleman 
eksikliğidir. Buna katılmamak mümkün değildir ve 
bundan mütevellit de bazı hizmetlerin aksadığı gö
rüşündeyiz. Zaten, bunu açık ve seçik bir vaziyette 
raporumuzda beyan ettik. 

Sayın Ağagil'in bahsettiği ve öğrenmek istediği 
konulardan bir tanesi de, Kanunlar ve Kararlar Dai
resi ile ilgili husustur. İçtüzüğün 153 ve müteakip 
maddeleri, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesapları
nı İnceleme Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi nam ve hesabına, bütçe ödemeleriyle ilgili 
hesaplara nezaret edeceğini amirdir. Tabiî biz, ay
rıca, Türkiye Büyük Millet Meclisi nam ve hesabına 
teftiş mahiyeti olduğu görüşüne de sahip çıkarak, bu
rada hadiseye bu açıdan yaklaşıyoruz. Esasında, bu 
konuda riyasetle komisyon arasında hafif bir sürtüş
me de vardır. 

Onun için, yeni İçtüzüğün hazırlanmasında, bu 
konuya titizlikle önem verilmesi gerektiği kanısında
yım. 

1985 yılında lojmanlarla ilgili hususu yine Sayın 
Ağagil sormuşlardı. Biz, ödemeler babından, 23 mil
yar liralık ödemenin, bütün evraklarına ve ödeme şe-
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killerine uygun olduğunu tespit etmiş ve bu doğrul
tuda Genel Kurula bilgi vermişizdir. Bunun dışında, 
bu iş yapılmalı mıydı yahut da bir pencere kapatıl
malı mıydı yahut şu .malzeme alınmalı mıydı, şeklin
de bir karar vermeye komisyonumuzun herhangi bir 
yetkisi yoktur. Bu konuda bilgi vermek isterim. 

Yine Sayın Ağagil'in sormuş olduğu önemli bir 
husus da, Sayın Başbakanımızın Avusturya'ya gider
ken' bütçeden herhangi bir harcamanın yapılıp ya
pılmadığıdır. Böyle bir şeyin olması mümkün değildir 
ve böyle bir şey de yoktur. Sayın Başbakanımız an
cak nezaket göstermişler, Meclisten izin istemişler; 
bundan mütevellittir. 

En derin saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Yılmaz. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkanım, Sayın Ağagil saray eğlencelerini de 
sordular. 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HE
SAPLARIMI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET YILMAZ (Devamla) — Efendim, o 
yetki komisyonla ilgili değildir; Riyaset Divanının 
karar vereceği bir husustur. Arz ederim. 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — O zaman Riya
set Divanı cevap versin efendim. 

AHMET MEMDUH YAŞA (istanbul) — Sayın 
Başkan, bir sorum var efendim. ( 

BAŞKAN — Sayın Yaşa, hangi konuda? 

AHMET MEMDUH YAŞA (İstanbul) — Sayın 
Başkan, basmayazının sori sayfasının Ihlamur Kasrı 
bölümünün bir ve üçüncü satırlarında iki defa «Ma
hiyet Köşkü» tabiri geçmektedir. Bu, «mahiyet» mi
dir, «maiyet» midir? Bence «maiyet» olması lazım; 
acaba bir teknik hata mı var? 

BAŞKAN — Sayın Komisyon Başkanı, soruyu 
anlayabildiniz mi? 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ HE
SAPLARINI İNCELEME KOMİSYONU BAŞKA
NI AHMET YILMAZ (Giresun) ^- «Maiyet Köşkü» 
efendim. 

BAŞKAN — Evet, «Maiyet Köşkü» olarak düzel
tilecektir. 

E. FAHRETTİN ÖZDİLEK (Konya) — Sayın 
Başkan, «Muayede Köşkü» olması lazım efendim, 
yani merasim köşkü. 

BAŞKAN — Efendim konu açıklığa kavuşmuş
tur; «Maiyet Köşkü» olarak düzeltilecektir. 
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M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkanım, bir hususu bilginize sunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Efendim, görevli arkadaşlarımız, anket formu dağıtı
yorlar; imzasız.. 

IV. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNGÖRÜŞMELER ı 
1, — Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü Söyle-

mezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe belediye
lerine tanınan imar planı yapma veya tadil etme yet
kilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve 
Meclis Araştırması Yapılmasına Dair önögörüşme-
ler» kısmına geçiyoruz. 

1 inci sıradaki, Kahramanmaraş Milletvekili Ülkü 
Söylemezoğlu ve 9 arkadaşının, anakent ve ilçe bele
diyelerine tanınan imar planı yapma veya tadil etme 
yetkilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer 
alan iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek ama
cıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeye kaldığı
mız yerden devam ediyoruz. 

Hükümet yerini almıştır. 

Genel Kurulun, 4.9.1986 tarihli 4 üncü Birleşi
minde önerge üzerinde Hükümet, Anavatan Partisi 
ve Hür Demokrat Parti grupları adına birer üye ko
nuşmuştu. 

Şimdi söz sırası Doğru Yol Partisi Grubu adına 
Sayın Sabit Batumlu'nun. 

Buyurun Sayın Batumlu. (DYP sıralarından al
kışlar) 

IDYP GRUBU ADINA SABİT BATUMLU (is
tanbul) — Sayın Başkan, yüce Meclisin çok değerli 
üyeleri; Hür Demokrat Parti Grubu adına verilmiş 
olan bir Meclis araştırması hakkında, Doğru Yol Par
tisi Grubu atfına söz almış bulunuyorum. 

Çok değerli milletvekilleri, belediyeler hakkında 
verilmiş olan bu Meclis araştırmasının açılmasına 
Doğru Yol Partisi olarak memnuniyetle katılıyoruz. 
Çünkü, 25 Mart 1984 tarihinden itibaren yapılmış olan 

BAŞKAN — O konuda yazılı bir not aldım, evet 
imzasız. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Lüt
fet toplatınız; ben iade ettim. İmzasız bir form veya 
yazı dağıtılması, en azından şu çatı altındaki titizliğe 
de ters düşer; lütfen efendim. 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır Sayın Bayezit. 

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

yeni belediye seçimleriyle, bilhassa büyük belediyele
rin çevresinde kurulmuş olan diğer ilçe belediyeleri 
kendi kendine yönetime başlamış bulunmaktadır. Bu 
konuda, üç yıldan beri çeşitli yönlerde büyük tenkit
ler ortaya çılkmıştır. Verilmiş olan bu Meclis araştır
ması konusunda, belediyelerle ilgili, bahsi geçen en 
az on adet ihbar vardır. Bu on adet ihbar konusun
da, hükümetin, en azından belediyelerin, ne yaptığını 
sağlüklı bir şekilde ortaya koymak için, bu Meclis araş
tırmasına karar verilmesini şahsım ve grubum adına 
diliyorum. Çünkü, söz konusu belediyelerde büyük 
çapta suiistimal vardır. 'Bu suiistimaller konusunda 
fstanbuldaki belediyelerden örnek vereceğim : İstan
bul'da bir takım yeni parklar yapılmaktadır. Bu park
larda yapılan iş sadece bordur taşlarının döşenmesi 
ile, çim ö!<ilmesidir. Bu park yapımlarında çok büyük 
ihale bedelleri söz konusudur. (Bu düzenleme ile or
taya çıkan ihaleler, kapalı kapılar ardında yapılmakta
dır. Bu ihalelerin daha düzenli bir şekilde, yasaya uy
gun yapılması ve hükümetin sağlıklı bir şekilde, bu 
belediyeleri denetleyebilmesi ,için verilmiş olan bu 
Meclis araştırmasının mutlak surette oylanarak kabul 
edilmesi gerekir. Bu 'Meclis araştırması üzerinde, yü
ce Meclisin vereceği karara uygun bir şekilde, beledi
yelerin neler yaptığını ve suiistimallerin hangi boyut
lara ulaştığlnı burada, yüce Mecliste konuşursak, hem 
hükümet, hem de büyük belediyeler ve onların çev
resinde görev yapmakta olan diğer belediyeler rahata 
kavuşmuş olur. Bu yapılmadığı takdirde, bu belediye
ler üzerindeki suiistimaller zinciri her gün biraz daha 
büyüyecek ve neticede daha büyük patlamalar ola
caktır. Onun için, lütfen geliniz, Meclis olarak -na
sılsa verilmiş olduğu için- bu araştırma önergesine 
müspet oy kullanmak suretiyle, belediyelerin yapmak
ta olduğu hizmetleri denetleyelim arkadaşlar. 

Zaten birkaç gün önceki günlük haberlerde -sa
nıyorum geçen hafta içerisinde- hükümetin de böyle 
bir temayülü olduğu ve bu kadar büyük suiistimaller 
karşısında, belediyeler üzerinde yeni bir denetim sis
temi getireceği söz konusuydu. Lütfen bu araştırma 
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önergesinden esinlenerek bu işi igerçek hale getirelim 
ve belediyeler üzerindeki bu kara bulutlan kaldır
mak mı, yoksa gerekli cezayı vermek mi gerekli ol
duğu hususlarını belirlemiş olalım. 

İstanbul'daki çevre belediyelerinin kendi kendileri
ne yapmakta oldukları ihalelerde, dedikoduların arşı 
âlâya çıktığı ve büyük çapta suiistimallerin var oldu
ğu hepimizce malumdur. Onun için bu araştırma öner
gesine, suiistimallerin (kimler tarafından ve nasıl yapıl-. 
dığı, yasaların niçin uygulanmadığı 'konularındaki ger
çekleri ortaya çıkarmak için hem hükümet, hem de 
yüce Meclis «peki» demelidir. Böylece gerçekler de 
ortaya çıkmış olacaktır. 

Grup olarak, bu konudan kaçmanın ve önergeyi 
reddetmenin anlamsız olacağı kanısındayız. Bu itibarla 
biz bu önergeye müspet oy vereceğiz. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (DYP ve 
HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Batumlu. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Sayın 

Hüseyin Aydemir. 
Buyurun Sayın Aydemir. ((SHP ve HDP sıraların

dan alkışlar) 
SHP GRUBU ADINA HÜSEYİN AYDEMİR 

(İzmir) — Sayın Başkanım, yüce Meclisimizin pek 
muhterem üyeleri; Sayın Ülkü Söylemezoğlu ve arka
daşlarının, belediyelerin imar planı uygulaması ile il
gili yolsuzlukları hakkında vermiş oldukları Meclis 
araştırması önergesi üzerinde, Sasyaldemokrat Halkçı 
Parti Grubu adına düşünce ve görüşlerimizi arz et
mek için söz almış bulunuyorum. Bu vesile ile grubum 
adına en iyi duygularımızı ve hürmetlerimizi yüce 
Meclise arz ederim. 

Sayın üyeler, önergede yer aldığı üzere, belediyele
re ANAP iktidarı zamanında bazı hizmet imkânları 
ve kredi edinme imkânları sağlanmış, Hazine yar
dımları artırılmış ve bu arada da yeni kabul edilen 
imar- Kanunu ile, eskiden îmar Bakanlığına verilmiş 
olan imar planları ile 'ilgili bütün düzenleme ve deği
şiklik yetkileri tamamen belediye meclislerine ve be
lediyelere bırakılmıştır. 

Bu bakımdan, bir yandan hizmete imkân veren 
malî yardım ve kredi imkânlarının artırılması, diğer 
yandan da imar planı uygulamasında belediyelere ve
rilen olağanüstü yetkiler sebebiyle, belediyelerde 
kanun uygulamasında belirli bir menfaat ortamı ya-. 
ratılmıştır. 

Bu ortam içerisinde birçok büyük yolsuzluklar ol
duğu iddia ve isnaitları, basında her gün manşetlere 
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geçmiştir. Mart ayından beri, bütün yaz boyunca ba
sın incelendiği zaman -özellikle İstanbul belediyelerin
de daha yoğun olmak üzere- büyük boyutlarda yol
suzluk İddia ve isnatlarını her 'gün manşetlerde oku
muş bulunduğumuz görülecektir. 

(Bu büyük ve tarihimizin hiçbir döneminde rastlan
madık ölçüdeki yolsuzluk iddia ve isnatlarının başlı-
caları, daha evvel önerge üzerinde konuşan arkadaş
ların da izah ettiği gibi; adam kayırma, menfaat sağ
lama, yakınlarına çıkar sağlama, siyasî baskı, parti
zanlık, rüşvet, vazife suiistimali, imar planı uygula
malarında kanuna tamamen aykırı uygulamalar yap
ma, keyfî hareket etme, kaynakları israf içerisinde 
kullanma, gibi olup, bu isnat ve iddialar boy boy her 
gün basında yer almıştır. 

Bu kadar önemli iddialar üzerinde, hükümetçe ve 
idarî vesayet makamlarınca bugüne kadar ne işlem 
yapılmıştır? Konu budur. Yüce Meclisin, devleti yıp
ratan, kamu vicdanını rencide eden bu büyük yolsuz
luk isnatları karşısında duyarlığını ve ilgisini göster
mesi gayet tabiîdir. Bu konuları, bir Meclis araştır
ması halinde, komisyon 'kurarak incelemek istemesi, 
Meclisin anayasal denetim hakkıdır. Bu hakkı kullan
mak için Sayın Ülkü Söylemezoğlu ve arkadaşları, şü
mulü biraz dar olmakla beraber, çok önemli olan bu 
önergeyi getirmişlerdir. Bu önerge üzerinde hükümet 
adına verilen cevap ile Anavatan Partisi Grubu adı
na konuşan arkadaşlarımızın geçen defaki konuşma
larını, önce özet olarak hatırlatıp, sonra onlara cevap 
vereceğim ve daha sonra da konunun esas mahiyetini 
ve devlet için taşıdığı önemi, yüksek huzurunuzda ifa
deye çalışacağım.. 

Bayındırlık ve İskân Balkanı Sayın Safa Giray, 
İmar Kanununda yapılan yeni düzenleme ile belediye 
meclislerine imar planı düzenleme ve tadil etme yet
kileri verilmesiyle, belediye meclisleri sağlıklı karar 
alma imkânına kavuşmuştur; yolsuzluk ve adam ka
yırma kapıları kapanmıştır; tamamen normal bir iş
leme mevcuttur; yolsuzluk isnatları haksızdır ve doğ
ru değildir; binaenaleyh, önergenin ret edilmesi ge
rekir, mealinde konuştu. 

İBu arada, sayın bakan Hükümet adına cevap ve
rirken, bize, «Dört aydır, basında her gün büyük man
şetler halinde ve çeşitli konularda dile getirilen yol
suzluk konusunda şu, şu, şu belediyeler hakkında, şu, 
şu, şu 'konularda, hükümet, idarî vesayet yetkisini 
kullanarak tahkikat açmıştır. Bayındırlık ve İskân Ba
kanlığı ve İçişleri Bakanlığı müfettişleri belirli konu
larda belediyelerde tahkikat yürütmüşler ve inceleme-! 
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ler yapmışlardır. Bu incelemelerin sonunda, vilayet 
veya kaza idare heyetlerinde lüzumu muhakeme veya 
meni muhakeme karan verilmiştir, bunlar sabit ol
mamıştır» deseydi, buraya tatmin edici bir bilgiyle 
gelmiş olurdu; ama, maalesef sayın bakan ıbu konu
larda susmuştur; «Şu 'belediye hakkında tahkikat aç
tık, beş aydır çıkan isnat iddialarıyla ilgili şu tahki
katı, şu incelemeyi yaptık ve doğru olmadığına ka
naat getirdik» diye, olumlu bir söz söylememiştir. 

Gelelim ANAP Grubu adına konuşan arkadaşı
mıza. Bu arkadaşımız da, «Konunun müeyyidesi, ad
liyedir. Nitekim, Kadıköy Belediyesindeki yolsuzluk
la ilgili olarak 60 vatandaş adliyeye müracaat etmiş
tir, adliye kararını verecektir; size ne oluyor?» diyor. 
Vatandaşların adliyeye müracaat etmesi, devletin ya
pacağı vazifeyi engellemez. Vatandaş, belediye başka
nının yolsuzluğunu, ihatalı kararını düzelttirmek için 
adliyeye gidip de uğraşmaya mecbur değildir. Ana
yasa, devlete görev vermiştir. Bu görev, idari vesayet 
görevidir. İçişleri Bakanı, vali ve kaymakam devlet 
adına harekete geçip, yolsuzluk konusunu kendisi in
celeyip, aylarca tahkikat, tetkikat yaptıktan sonra 
[bulduğu bu belgeleri adlî makamlara vermeye mecbur
dur. Devlet bu vazifeleri yapmayacak, devlet kendi 
köşesine çekilecek, kaymakam ve vali susacak; fakat, 
beri tarafta vatandaşlar, -60 tane vatandaş- adliye 
koridorlarında, savcı masalarında hâkim huzurunda 
hakkını kazanmak için uğraşacak! Böyle şey olmaz... 
Hukuka bağlı bir devlette ıher şeyden evvel devletin 
ilgili mercilerinin görevlerini yapması gerekir; bele
diyeler üzerindeki vesayet görevlerini yapmaları ge
rekir. 

Anavatan Partisi Grubu adına konuşan sözcü ar
kadaşımız ayrıca, «konuları incelemeden buraya geti
riyorsunuz, konuları esaslı inceleyin, ondan sonra ge
tirin» dedi. 

Aziz arkadaşım, konuları inceleyecek olan, yüce 
Meclisin kuracağı komisyondur. Mademki büyük bo
yutlarda bu kadar büyük iddialar var, bu iddiaları in
celemek için komisyon kuralım diyoruz. Beyoğlu Be
lediyesinin yapmış olduğu yolsuzluğu, kaçak inşaatla 
ilgili aldığı tasarrufun hatalı olduğunu, delilleri, ben 
nasıl inceleyeceğim? Ben savcı mıyım, ben kaymakam 
mıyım, ben mülkiye müfettişi miyim, ben îmar Ba
kanlığı müfettişi miyim ki, inceleyeyim? Ayrıca onlar" 
da kâfi değil. İddia odur ki, bakanlık harekete geç
miyor; İçişleri Bakanlığı, İmar Bakanlığı, vali ve kay
makamlar' görevlerini yapmıyorlar. Devlet susuyor 
ama, ANAP il başkanları görev yapıyor arkadaşlar; 

parti görev yapıyor. (SHP sıralarından «Bravo» ses
leri, alkışlar) İstanbul'daki yolsuzluklarla, belediye 
başkanları hakkındaki yolsuzluklarla ilgili olarak dev
letin valisi, kaymakamı, İçişleri Bakanı susuyor; ama 
Anavatan Partisi İstanbul 11 Başkanı çıkıp, «Benim 
'belediye başkanlarım suç işlemedi, böyle bir şey yok
tur» diye beyanat veriyor. Ne günleri yaşıyoruz arka
daşlar! (SHP sıralarından alkışlar) Belediyelerin sa
hibi ANAP il 'başkanları mıdır? Parti ile belediyeleri 
içice görmekten ne zaman çıkacağız? 

Maalesef, üç yıllık uygulamalarda, devlet tama
men kendi görevlerini unutmuş; valiler, kaymakamlar 
susturulmuş. Siyasî Partiler Kanununda da yeni bir 
değişiklik yapıldı, o da biraz daha imkân verdi, il ge
nel meclisi ve belediye meclisi üyeleri parti teşkilâtına 
bağlandı, parti teşkilâtı gibi oldu. Sırf ona güvenerek, 
belediye başkanlarını, kanunun da ötesinde, kendi 
emirlerinde imiş gibi, kendi parçalarıymış gibi, iç içe 
parti ile belediyeler kaynaştı, böylece yolsuzluk iddia
ları aldı yürüdü. 

Sayın arkadaşlarım, önergenin reddedilmesi gerek
tiği, iddiasında bulunanlara cevap veriyorum : Sayın 
Başbakanın grupta yaptığı konuşmayı ve diğer bazı 
ımisalleri vererek, 'belediyelerde yolsuzluk olduğunu, 
'basında buna dair çıkan iddiaların <bir kısmının doğ
ru olduğunu ifade eden beyanatları arz etmek isti
yorum. 

'Sayın Mehmet Barlas, Milliyet Gazetesinde, Sayın 
Başibakan özal'ın grupta yaptığı bir konuşmayı açık
lıyor; bakın Sayın özal ne diyor : «İktidarımız döne
minde rüşvetle alabildiğince mücadele ediyoruz; an
cak, bize gelen şikâyetlerden anladığımıza göre, yerel 
yönetimlerde rüşvet iddiaları had safhaya ulaşmıştır. 
Bunun sebebini de anlayabiliyoruz. İmar planlarının 
uygulanması ve değiştirilmesi, yerel yönetimlere sının 
belirlenmeyen yetkilerle devredilmiştir. Bir belediye 
başkanı, canının v istediği şekilde ve zamanda imar 
planı yapmakta, sonra bunu yine aynı yöntemlerle de
ğiştirmektedir. Eğer İmar planındaki değişiklikleri ön
ceden 'ilan ve belirli süre değiştirmezlik esasına bağ-
layabiürsek, bazı belediyelerdeki rüşvet iddialarının 
kökünü kurutabiliriz.» 

ıBurada Mehmet Barlas ilave ediyor; «Aslında, ba
zı yerel yönetimler ve özellikle bazı belediye başkan
ları çevresinde yoğunlaşan rüşvet iddiaları, ANAP'ın 
ve özal'ın trajedisidir.» 

Sayın Hasan Pulur, Hürriyet Gazetesinde, bir be
lediye başkanıyla olan konuşmasını naklediyor; bele
diye başkanı şöyle diyor : «Benim ıbölgemde gecekon-
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du çok, halita mezarlıklarda bile gecekondu var. Va
tandaşları oradan alıp sosyal konutlara taşımak isti
yorum, bunun için fon kurduk. Adam inşaat yapacak; 
geliyor imar durumunu öğreniyor, diyelim 5 kata mü
saade ediliyor; eğer çizgiyi 3 milim kaydırırsak 6 kat 
müsaadesi alacak ve bir kata da 2 daire oluyor, bu da 
,200 milyon lira eder ve ileride daha da kıymet ka
zanır. Gel arkadaş, gecekondu fonuna 500 bin lira 
bağışla, imar planında tadilat yapalım, 6 ncı katı çık. 
Adam kaz gelecek yerden tavuğu esirger imi?» 

Yani, bu da gösteriyor ki, özal, kendisi fon kur
muş; imar planı tasarrufları ile ilgili inşaat ruhsatları 
verirken, fon için istediği parayı vatandaştan alıyor. 
Bunu iyi niyetle yaptığı gibi, bu hareket kötülüğe de 
aynı zaman için işleyebilir. 

Bunun dışında, yine rüşvet iddialarının çok arttı
ğına dair Başbakanlık Danışmanı Sayın Adnan Kah-
veci'nin gazetelerde bir beyanatı çıktı. Burada da. Sa
yın Kahveci, «Belediyelerde rüşvet ''iddiaları çok art
mıştır, yıllık rüşvet iddiaları trilyonları geçmiştir» di
ye açıklamada bulunmuşlardır. 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GîtRAY (İstanbul) — öyle demedi, öyle de
medi. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Bunun dı
şında, Ankara iBüyükşehir Belediye Başkanı ile İstan
bul Büyükşehir IBeledliye Başkanlarının da bu konuda 
beyanatları var. Bunlar, basın mensuplarına, «Evet, 
bu konularda iddialar var, isnatlar var, ama Metrepol 
Kanununa göre, yeni Büyükşehir Belediyesi Kanununa 
göre bize bağlı diğer ilçe. belediyeler üzerinde tah
kikat açma yetkimiz yok; binaenaleyh bu konularda 
tahkikat açamıyoruz», diyorlar. 

Sayın Dalan, istediği zaman bir yazı ile bu ko
nuyu İstanbul Valisine, İçişleri Bakanına veya Ba
yındırlık ve Dskân Bakanına bildirip, ilgili makam ve 
müfettişleri harekete geçiremez mi? Demek ki, bu ko
nularda, şikâyet konusu yapılan belediye başkanları 
hakkında, onlar da herhangi bir tahkikat açtırdıkları
nı ifade etmiyorlar. İlçe belediyeleri kanunen büyük
şehir belediyesine bağlı değildir. Bu bakımdan -amir 
durumda olmadığı için- belki kendisi tahkikat aça
maz ama, bildiğini yukarı mercilere olduğu gibi inti
kal ettirir ve derhal tahkikat açılmasını temin ede
bilir, 

Bu tahkikat yapılmış değildir ve yapılmıyor. Ni
çin yapılmıyor, onu da sizlere anlatacağım. Niçin bu
güne kadar birçok konularda tahkikat açılmadı da, 
dosyalar sadece basın haberi olarak kaldı; bu konu
nun boyutu üzerinde duracağım. 

Anayasamızda idarenin ilkeleri açıklanmıştır. İda
re, kuruluş ve görevleriyle bir 'bütündür. Mahallî ida* 
reler, yerinden yönetim ilkelerine göre yürütülür. Mer
kezin, mahallî idareler üzerinde idad vesayet yetkisi 
vardır. Merkez, bu idarî vesayet yetkisini özellikle 
iki konuda kullanır : 

1. İdarenin, kuruluş ve görevleriyle bir bütün 
olduğu İlkesinin, mahallî hizmetler görülürken uygu
lanmasını sağlamak maksadıyla, 

2. Kamu görevlerindeki birliği sağlama bakımın
dan. 

Kamu yararını öne almak ve mahallî ihtiyaçların 
en iyi şekilde görülmesi için, belediye idareleri üze
ninde her zaman idarî Vesayet kullanılır. Sırasıyla kay
makam, vali, İçişleri Bakanı ve özellikle belediyeler 
üzerinde. Bayındırlık ve İskân Bakanı, bu vesayet 
yetkisini kullanmakla görevlidir. 

Bu konuyla ilgili olarak verdiğimiz bir soru öner
gesi üzerine, İçişleri Bakanı bundan üç ay evvel bir 
'beyanat verdi, «Bazı belediye başkanlarına işten el 
çektirebilirim» dedi, o kadar. O soru önergesi de bir
kaç birleşim sonra gelecek, burada (görüşülecek; o 
konuda da ayrıca konuşacağız. 

İçişleri Bakanı bu görevi yapmıyor. Parti ile bele
diyeler tamamen liçiçe girmiş durumda. Böylece, bir 
yerde bir suiistimal iddiası oldu mu, oraya mülkiye 
müfettişi gitmiyor; sadece parti müfettişlerini gönde
riyorlar. Böyle şey olur mu? Fanti müfettişiyle, be
lediye başkanının ne ülişkisi var? Parti müfettişi bele
diye başkanına nasıl emir verir? OSHP sıralarından 
«Bravo» sesleri alkışlar) Devlet varsa, devletin müfet
tişleri de vardır; Başbakanlıkta yüzlerce müfettiş var, 
İçişleri 'Bakanlığında 'Mahallî İdareler Kontrolörlüğü
nün yüzlerce müfettişi var; bunun dışında, yüzlerce 
mülkiye müfettişi var. Valiler ve kaymakamlar, 11 
İdaresi Kanununa göre belediyeleri idarî vesayet bakı
mından devamlı denetiiim ve gözetim altında bulundur
makla mükelleftirler. 

Sayın Söylemezoğlu önergesinde, «Denetim me
kanizması iyi yürütülemediği için, kurulamadığı için...» 
diyor, 

Denetim mekanizmasının kurulmasına lüzum yok; 
devlet kurulurken, bu denetim mekanizması, gözetim 
mekanizması da kurulmuş; ama ne yazık ki, partizan
lık o kadar etkiili hale gelmiş ki, bu görevi ifa ede
cek olan belediyeler üzerinde denetimi ve gözetimi yü
rütecek olan kaymakamlar, valiler, partizan idare yü
zünden ekarte edilmiş. Partizanlık artmış : Kayma
kam ve valiler, «başımıza bir iş gelmesin, emsallerim 
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harcandı» diye çekiniyorlar; 'bakanlık tahkikat yap
mıyor, konuyor; devlet susmuş, suiistimal yapan be
lediyelerin üzerine ancak ANAP'ın parti müfettişleri 
gidiyor ve onların yaptıkları incelemelere göre, şikâ
yetçi olan belediye mechV üyeleri merkeze çağırılıyor 
ve onlara «Şikâyetini geri al, sakın üzerine gitme, iş
ten el çektiririz» diye, direktifler veriliyor. 

Bu yolsuzluklar o kadar önemli boyutlara ulaşmış 
ki, yakın ımüşahadelerimi arz ediyorum, ilave yapmı
yorum. 

(KEMAL 1ĞREK (Bursa) — İspat et o zaman. 
HÜSEYİN AYDEMİR Revamla) — İspat ede-

mezsem söylediğim (sözleri, sonra ne derseniz deyin. 

KEMAL 1ĞREK (Bursa) — İspat et, taimam. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Şimdi, biz 

devleti müdafaa ediyoruz (burada; şunu, bunu değil ve 
bütün Meclis üyelerinin de aynı hassasiyette olduğu
na, aynı duyarlılığı göstereceklerine, aynı ilgiyi gös
tereceklerine inanıyorum. 

IBAŞKAN — Sayın Aydemir, tok dakikanız kaldı, 
lütfen toparlayın. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş
kanım, konu bir dakikalık değil. 

IBir toplumda, toplum sorunlarına karşı, kanun so
runlarına karşı eğer ilgili merciler duyarsızsa, ilgi gös-
termezlerse, kulaklarını kaparlarsa, orada demokrasi 
yaşayamaz. Her şeyden evvel, demokrasiye inanç la
zım. Demokrasi, virgülüne kadar kanuna ibadet reji
midir. Demokrasiye inanan ve inanç içinde olan insan
lar, kanunu, (büyük bir adalet ve hak duygusu içeri
sinde, eşit, Objektif ve herkese aynı şartlar içinde uy
gulayacaklardır. Birime şu türlü, birine bu türlü dav
ranıp yandaş kayırma gibi 'bir sistemle uygularlarsa, 
mülk, adalet, temelini kaybetmiş ©hır. Bu bakımdan, 
hükümetin, belediyelerdeki yolsuzluk iddiaları ve is
natları hakkında basında çıkan haberlere, bilgilere la
kayt kalması ve tou duyarlılığı göstermemesi çok acı
dır. 

'Burada grup adına konuşan arkadaş, «Bize ifti
ra ediliyor, çamur atılıyor» diyor. 

Hayır arkadaş. Biz burada üç senedir çeşitli par
ti grupları olarak konuları getiriyoruz ve genel görüş
me ya da Meclis araştırması açalım diyoruz; soruş
turma değil arkadaşlar, araştırma, bilgi toplama, »baş
ka bir şey değil, masum bir talep; çünkü Anayasa bu 
görevi vermiş, Meclis bir araştırma yapacak, bir ge
nel görüşme yapacak ki, konu nedir, basındaki haber 

30 . 9 . 1986 0 : 1 

doğru mu, inceleyelim. Eğer biz,* Meclis araştırması, 
diye huzurunuza geldiğimizde bunu reddederseniz, 
siz ondan sonra basının huzuruna, efkârı umumiye-
nin huzuruna çıkıp, «bu iftiradır, çamur atmadır» di
yebilir misiniz? Grup sözcüsü arkadaş burada, «İf
tira ve çamur atmadır» diyor. Eğer iftira ve çamur 
atimaysa, gel şu komisyonu kur da inceleyelim baka
lım. Eğer sen şimdi şu önergeyi reddedersen^ bu iftira 
ve çamur atma sende başlayacak her şeyden evvel. 
Grup sözcüsü arkadaş burada konuştu, ona cevap ve
riyorum. ı(SHP sıralarından «Bravo» sesleri alkışlar) 

Aziz arkadaşlarım, şimdi işin hazin tarafı, İsmail 
Şengün arkadaşımız burada özellikle İstanbul'la ilgi
li biirçok yolsuzlukları maddeler halinde anlattı. Bu 
yolsuzluklar sadece İstanbul ile değil, yurdun her ye
rinde her belediyeyle ilgilidir. Sadece imar planı uy
gulamasıyla ilgili değil israfla, kamu kaynaklarının 
boşa harcanmasıyla, yolsuzluklarla, partizanlıkla ve 
menfaatle ilgili birçok iddialar var. Burada daha 
yüzlerce misal de saymak mümkün ama saymayaca
ğım. Yalnız, gayet yakînen bildiğim bir konuyu Sa
yın Başkanın müsamahasına sığınarak, bir iki daki
kada özet olarak burada açıklamak istiyorum ki, 
sayın ANAP milletvekilleri özellikle duysun. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, hemen bağlayalım 
lütfen. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Hemen bağ
lıyorum; o konuyu 'burada arz etmem gerekiyor. 

ıŞimdi, ANAP'iı 'belediye meclisi üyeleri, bir ta
raftan hak ve adalet duyguları icabı, diğer taraftan 
da sorumluluk gereği olarak nihayet patladılar; «ol
maz böyle şey» dediler. Çünkü, yazıyor, madde tas
rih ediyor,. müfettiş (istiyor; yok, müfettiş gelmiyor, 
konuların tahkikatı yapılmıyor, kendi mecrasına bı
rakılmış. Nihayet »belediye meclisleri patladı; on be
lediyenin meclis üyeleri -daha da fazla- haziran dö
neminde, Belediye Kanununun kendilerine verdiği 
bir yetkiyi kullanarak belediye başkanlarını düşür
düler; ama belediye başkanını düşürürken on onbeş 
tane de gerekçe gösteriyorlar. Bir belediye başkanı, 
imar planı uygulaması gereği diye, kimsenin malının 
değerlini önceden vermeden veyahut istimlak muame
lesine lüzum1 görmeden, rahatlıkla ve keyfî bir şe
kilde yol açıp geçiyor. Beri tarafta Anayasanın hük
mü var : «Kimsenin malı istimlaksiz elinden alına
maz; değer pahası peşin verilmeden kimsemin gay
rimenkulu istimlak edilemez, elinden alınamaz», Be-
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tediye başkanı, ne istimlak yapıyor, ne para veri
yor; «Özal bana emir verdi» diye, kalkıyor, 'bir ka
saba içerisindeki altmış, yetmiş veya yüz kişinin ev
lerini, ağaçlarını yıkarak, dozer ile arsasından yol 
açıyor, 

Şimdi, oranın belediye meclisi hassas olduğu iiçin 
toplanıyor, onüç, onbeş maddelik tasrihle bir düşür
me kararı allıyor. IBu konuda yetki verilmiş; 'belediye 
'balkanlarının yiillılk icraatları hakkında her belediye 
meclisi üyesi gensoru verebilir, soru önergeleri vere
bilir, tatmin olmazsa çalışma raporları üzerine be
lediye başkanlarını düşürebilir. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, toparlayın efendim. 
HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Sayın Baş

kanım, hemen bağlıyorum. 
Belediye 'başkanını düşürme kararı üzerine, o be

lediye başkanına İşten el çektirmek gerekirken, vali 
ve kaymakam raporu doğrudan doğruya Danıştaya 
gönderiyor. Anayasaya aykırı olarak, Danıştayı et
kilemek için Sayın özal'ın beyanatını gazetelerde gö
rüyoruz. Sayım özal, belediye meclisi üyelerine arka 
çıikıacağı yerde, onların arkasını sıvazlayıp, «Aferin, 
belediyelerdekii yolsuzluklara müsaade etmeyin, gö
revinizi yapın» diyeceği yerde, kalkıyor, «Belediye
ler 'Kanunu ile belediye meclisi üyelerine verilen bu 
yetkililer demokrasiye aykırıdır. Binaenaleyh eylül 
ayında Meclis toplanır toplanmaz, Belediyeler Ka
nununda değişiklik yapacağım ve belediye meclisle
rinin (bu yetkisini elinden alacağım» diyor. Bir arka 
çikma, 'bir de Danıştaya ıtelkıin yapma var bu beya
natta. 

Belediyeler Kanunu 1930'da çıktığından, toplu
mun ihtiyaçlarına cevap veremeyen, ihtiyaçların ge
nişinde Ifcalıan eski 'bir kanun. Burada bu konuda kür
süye defalarca cılktık; İçişleri Bakanlığınca, üç yıl
dan beri kaç defa bu Kanunun değişikliği ile İgili 
tasarı hazırlandı, geldi? Bunun değişmesi lazım; ama 
Belediyeler Kanununun her maddesi değişse bile, 
demokrasi icabı değişmeyecek tek maddesi, belediye 
meclisi üyelerimin, belediye başkanı üzerindeki (mura
kabe haifakrnın müeyyidesi olan bu maddesidir. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

İşte Sayın iBaşbaikan, Belediye'ler Kanununu değiş
tirmiyor; fakat ilk timkânda 'belediye meclisi üye
lerimin yeHfcilerini değiştireceğini belirtiyor ve bunun 
için gazetelere çarşaf çarşaf beyanat veriyor. Bu ne 
tezattır arkadaşlar? 

IŞimdi, 'bütün işler bu hale geldi; bu defa hükü
met uyandı ve belediye başkanlarınım faaliyetleri üze

rindeki her türlü frenleyici yeni tedbirleri' almaya 
başladı; ama üç sene kaybettik arkadaşlar. İş bilen 
becerikli iktidar sayesinde üç sene kaybettik. Hükü
met üç sene sonra hakikatlere geldi. 

Yüce Meclise saygılar sunarım, (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
Önerge sahibi olarak Sayın Ülkü Söylemezoğlu, 

buyurun efendim. 
ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Kahramanmaraş) — 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; şu anda 
Türkiye'nin gerçekten çok ciddî bir konusu üzerin
de, 'belediyeler ve onların uygulamaları üzerinde gö
rüşüyoruz. Ben, ara seçim öncesi görüşmeye başlan
mış olan bu önergenin, seçimler sonrasında da Mec
liste görüşülmeye devam edilişimi ilâhî bir tecelli ve 
hayırlı bir 'işaret olanak yorumluyorum. Bugüne ka
dar1 muhalefetten ve Meclis üyelerinden gelmiş bu 
tip [talepleri diklkate almama alışkanlığı olan iktida
rın, bu seçimler sonucu milletlin de ikazını dikkate 
alarak, bundan sonra, muhalefetten gelen konulara 
daha ciddiyetle eğileceğini ümliıt ediyorum; milletin 
işareti olarak ümit ediyorum. Bu sebeple, önerge sa
hibi olarak söz aldım, önergenin maksadını, ger
çekleri,- sayın bakanın ve Anavatan Partisi Grup 
Sözcüsünün sözleriyle ilgili bir iki görüşümü kısaca 
ifade edeceğim. Müddet Ikısa olduğu iiçin, sadece ibaş-
lılklar vererek geçmek durumundayım. 

Değerli milletvekilleri, önergemizde diyoruz ki : 
Aslında tüm belediyeler içki, 1 800 'belediye için ge
çerli olan bir konuyu bir başlangıç olarak ve asıl 
(meselelerin yoğunlaştığı bölüm olarak sadece üç 
büyük şehıire ve onun yapısına getirtiyoruz. Buralar
da çok ciddî iddialar vardır^ Verilmiş olan yetkiler 
ve imkânlar adil ve haklı kullanıtoamakıtadır. Bir 
sürü baskı, suiistimal, haksızlık iddiaları vardır, bun
ların üzerine gütmek gerekir. Bu, Meclisin görevi
dir. 

Aslında 'bu bir başlangıçtır ve bu başlangıcın, 
tüm 'belediyelere doğru götürülerek, hem sistem ola-
ıralk, hem de uygulama olarak, konunun bütünüyle 
araştırılması gerektiği görüşündeyiz. 

Sayın balkan ve grup sözcüsü arkadaşımız, me
seleye bu açıdan yaklaşacağına, belediyelere tanınan 
imkânlarla, götürülen hizmetler ve yapılan işler ko
nusunda bazı görüşler ortaya atmışlardır. Bazı ger
çekler üzerinde anlaşmamız lazım. Biz hizmete karşı 
değiliz, şehirlerde yaşayan vatandaşların problemle
rinin çözülmesine ve onların daha iyi yaşama şaırt-
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lanma kawşturulmasına da (karşı değiliz, olmamız da 
mümkün değil. Biz, devlet imkânlarının ve verilmiş 
olan yetkilerin, dürüst, adil ve 'halklı kullanimasın-
dan yanayız, bunun sağlanması gerektiği inancında-
yız vıe bu 'konuda endişelerimiz olması sebebiyle iko.-
nuyu Meclise getirmiş bulunuyoruz. 

Bunu 'bir kere açıklıkla ortaya koymamız lazım 
ve sayın bakanın kendi verdiği rakamlara göre üç 
büyükşdhir beledüyesli, sadece (kendi bütçe limkânla-
nyla, şu anda, 1986 yılı için 730 milyarlık bir im
kânı kullanmaktadır. Buna, İler (Bankası kanalıyla 
aktarılan imkânlar, Bayındırlık ve iskân Bakanlığın
daki fonlardan aktarılan imkânlar, İçişleri Bakanlı
ğının imkânları ve daha başka foınllardan altyapılar 
sebebiyle aktarılan imkânlar da eklıenirse, ıgerçekten, 
neredeyse 'devlet bütçesinin yarısına yalkm 'bir. iımlkân 
ve kaynağın mahallî idareler kanalıyla ve orada kul
lanıldığı görülmektedir. 

BAYINDIRLIK VE ISKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Fazla söyledin. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Nere
deyse, dedim, o «neredeyse» inlin ölçüsünü siz koyun 
Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE «İSKAN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Yüzde 10,'a da «nere
deyse» denmez, 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Evet, 
2,5 trilyona yalkm bir (kaynağım 'bu idareler eliyle ve 
buralarda kullanıldığı doğrudur Sayın Bakan. 

BAYINDIRLIK VE İSKİÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY »(İstanbul) — Hizmet getiriyorlar, 
hizmet. 

ÜLKÜ SÖYLEMEZOĞLU (Devamla) — Veril
miş olan yetkilerin, özelikle imar planları konusun
da verilmiş olan yetkilerin iyi kullanılmadığı konu
sunda (kesin tereddütlerimıiz ve endişelerimiz var-
dur. Bazı gerçekler üzerinde anlaşmamız lazım. Çok 
acele ile çıkarılmış olan üç (büyükşehlir belediye yö
netimi ile ilgili kanun, ihtiyaçları karşılamamaktadır, 
tam bir «metropol idare» anlayışını getirememiştir, 
yetkiler ve 'ilişkiler 'belirsizdir, sürtüşmeler her an çı
kabilir. Nitekim şimdiden çifcmıştır, her taraf yet
kisizlik iddiasında bulunmaktadır, «ne yapalım bi
zim elimizde 'bir şey yok» denilmektedir. Bu me
sele tiyi formüle edilememiştir; bu bir. 

İki : Yetkilerin ve limlkânıların verildiği yerlerde 
bunların, gerçekten çok yetişmiş ve kaliteli eleman-
iar kullanmak suretiyle, değerlendifiiknesi ve de fev
kalade iyi niyetle hareket edilmesi -gerekir. Şunu 

açıklıkla (ifade * etmek İsterim ki, imar planı hazır
lanması konusu çok ciddî bir konudur; çok yetiş
kin, çok tecrübeli ve çok tiyi çalışmalar yapılarak 
ulaşılacak bir sonuçtur. Sonunda (bir şehrin gelişme
si; sadece gelişmesi değil, bölge 'ile ilişkisi; sadece 
bölge ile tiltişkisi değil, tüm ülke ile ve genel karar
larla ilişkisi açısından, çok kompleks ıbir konudur. 
Bunu, çok daha yeterl'i ve çok daha iyi yapmak 
vanken, merkezî idare kanalı ile hu işin içinden çı
kılamadı diye, o küçücük belediyelere kadar akta
rıp, 'ben sorumluluktan kurtuldum, demek mümkün 
değildir.; Bizim anlatmak listedliğirriz budur. O za
man ne ölür? O zaman çok daha kaliteli ellerde yü
rümesi gereken iş, çok daha kalitesiz, yetersiz ve 
yeteneksiz etere devredilir; hem iş başarılı olmaz, 
hem de kötü niyetlerin 'girme şansı artar. Doğrudur, 
sayın balkanın dediği gibi, merkezî idarede birtakım 
yetkiler varken, çıkan şayialardan en çok rahatsız 
olan arkadaşlarınızdan biri benim; ama bunun yo
lu, o şayiaları önlemek liken, bunu Türkiye'ye yayıp, 
bir şayiayı bin şayia, bin sutitiısttaıal, bin yolsuzluk 
haline getirmek de yol değildir; anlatmak istediği
miz de budur. Merkezî idare, Anayasanın getirdiği 
vesayet sorumluluğunun dışına çıkamaz, çıkmaması 
gerekir. 

Değerli arkadaşlarum, açık ve net olan durum şu
dur: îmar pianüaırııylıa ilgili olarak verilmiş olan yet
kiler belediyeler tarafından iyi niyetle kuManılmamak-
tadır. Belediyelerim eline verilmiş olan imkânlar, so
nunda, hiükülmeiiin kemdi problemi haline gelmiştir. 
Devlet Planlıaima Teşkilatı ve Merkez Bankası Baş- . 
kanının da bu konuda ciddî endişeleri vardır, hatta 
Sayın Başbakanla bürokratlar arasında sürtüşme 
konusu haline gelmiştir. Yaptıkta harcamalar ve ya
tırımlar, yaptıkları ithalat ve yaptıkları borçlanmalar 
konusunda ciddî endişeler başlamıştır; hüklürnetin or
ganları da bu meseleye el koyma gereğini duymakta
dır. 

Elimdeki şu bölge, tesadüf en gittiğim Gazdantepte 
ANAP'ln belediye meclisli üyesi Yaşar Erkent'in id
diasıdır. Diyor ki: «ANAP İktidarı dönemindeki vur
gunlar, ıson 30 yıla eşdeğerdir.» Kendi belediye mec
lisi üyelerinin gayet açık bir biçimde mecliste yapılan 
uygulamalarla ilgili bu iddia enteresan bir biçimde 
ortaya konulmuştur; «belki 30 yılda yapılamayan hiz
meti bu dönemde yaptık; ama 30 yîüda rasitlanmayan 
ısuistilmal ve rüşvet de bu dönemde yürüdü» diyor. 

Bunlar çok ciddî uyarılardır. Berü üzen, bu yeni 
sistem geliştirilirken, özellikle denetim mekanizmalan 
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yok ediimd^hir. Eskiden 710 sayılı bir kanun vardı; 
buna göre, ıbeflediyelerin fen ve imar uygulamaları 
Umar ve İskân Bakanlığının denetim ve gözetimi al
tındaydı. Bu denetim sırasında bir yolsuzluk görü
lürse, mülkiye rnüfettikleriyle birilikte bu konunun 
(üstüne gidilir ve konu hem savcılıklarla bldrinMir, hem 
de idarî mekanizmayı istetmek üzere, derhal rapor 
halline, ıfazleke haline bağlanın ve merkezî idare, bu 
suretle vesayet imkânını kullanırdı. Şimdi bu imkân 
kalkmıştır, Bakanlığın bu yetkisi yoktur; yani istese 
de, meselelerin üzenine gitme imkânı elinden alın
mıştır. Valiler ve kaymakamlar resen bu meselelerin 
üzerine gMemamektediir; büyük bir boşluk ve dene-
timıslizlik doğmuştur, etrafta çok geniş şaiyafc1" var
dır, iddialar vardır. Biz, bir müfettiş gM, bir mu
hakkik gibi gJıdip, her konuyu ayrı ayrı tahkik edip, 
Ibelge bulllmak durumunda değiliz; ama (bu uyarıyı 
yüce Meclise getirmek, Meclis araştırması istemek 
görevimfizdir. 

Sayın Bakan, «iış olan yerden, ses gelir» diyor. 
Doğrudur, iş olan yerden ses gelir, ama bu ses «Al
lah razı -olsun» sesli olmalıdır, bu ses «hizmet» sesi 
olmalıdır. Eğer bu ses! yolsuzluk ve suiistimal sesi 
'ise, devlet dlima ciddiyetini duyanlar derhal bu işin 
üstüne gitmelidir. (SHP, HDP ve DYP sıralanndan 
alkışlar) 

Sayın ANAP sözcüsü, «artık politikada en kestir
me yol karalama oldu» diyor. Onun da bir çaresi 
vardır: karalamanın tek tedbiri, iddianın üzenine git
mek, meseleye açıklık getirmek, her şeyli ortaya ser
mek ve'bir şjey yidklsa, «Jlşftle, atamız ak, h6ç bir şley 
yok» dem'elkltiilr. 

Bu itibarla, artık bundan kaçıtulatmaz. Seçimler 
sırasında gördüğümüz bazı olaylar, bu işin oiddüye-
tinli çok açıklıkla ortaya koymuştur. Niğde'de, Anka
ra Anakent Belediyesinin elemanları ve vasıtaları ne 
gezliyordü; bunları artık çok iyi incelemek gerekir. 
Bu yetkilerin ve imkânların iyi kullanılmadığı açıktır. 
Keçiören'de bir okulun - ki, bu okullarda, okudun özel
liğine göre belli ölçüler konmuştur: mesela bir ilk
okulda 5 veya 7 dönüm, bir ortaöğretim müessesesin
de 15 l a 20 dönüm ansa ayrılır, öyle bir yere yapiilır-
ıbahçesinıin yanışının konut alanı haline getirildiğimi 
ve belediye MedlM üyelerinden mürekkıep bir koope
ratife tahsis edÜJdiğini gözümle göndüm; gittüım, gör
düm ve önünde fotoğraf çektürdim. 

(MEHMET ÜNER (Kayseri) — Bal tütüyorlar. 
ÜUKÜ SÖYUEMEZOĞILU (Devamla) — Şimdi; 

yani bu kaidar iişfin dışıma çıkıp, hiçbir şey yok, bıiz 

hizmet yapıyoruz da onun içlin ü^üimıüze geliyorsu
nuz» falan diye, 'bu meseleye, devlet olllma cddldülye.tü(tı-
uzak yaklaşanlayız. 

Basında bunca iddialar yer alıyor, kendi meclis 
üyeleri bile ibirtakım şeyler söylüyor, gözlerimizle 
gördüklerimiz var; Sayın Bakan lütfetsin, bu mese
leleri bir de kendi inceletsin, hangi ölçüde doğru ya 
da uydurma olduğunu göreceklerdir. O konuda hiç
bir beyanları olmadı, «Şu meselenin üstüne gittik, 
doğru değildir, şunları incelettik, biz de bu şayiala-» 
rın üzerine varıyoruz» demediler. 

Değerli milletvekilleri, o zaman 'bize bir görev 
düşüyor : Meclis olarak bu araştırmayı açtırmak zo
rundayız. Güneşi 'balçıkla srvayamayız, gerçekleri göz-
ardı etmekle örtemeyiz; *bu araştırmayı yaptırmak, 
hatta bu araştırmayı yaygınlaştırmak, tüm belediye
lere yöneltmek zorundayız. 

Getirilen sistem İşlememektedir, devlet mekaniz
ması devre dışı kalmıştır, trilyonlar kötü harcanmak
tadır, haksızlık, yolsuzluk ve suiistimaller Türkiye 
çapına dağılmıştır, belediyeler partizanlık yatağı ol
muştur, buna «dur» demek zorundayız. Bunu bir 
görev (bildim, huzurunuza getirdim, arz ediyorum. 

Saygılar sunarım. (SHP ve HDP sıralarından af-> 
kışlar.) 

iBAŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Söylemez-
oğlu. 

Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüş-
meler tamamlanmıştır; şimdi önergeyi oylarınıza su
nacağım : Meclis araştırması açılmasını kabul eden
ler... Kajbul etmeyenler... Meclis araştırması açılması 
kabul edilmemiştir., 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da yasayan Türk* 
lerin içinde bulundukları durum konusunda Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner* 

*gesi (8/16) 

BAŞKAN — Gündemin «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüşmeler» kıs
mının 2 nci sırasında bulunan, Amasya Milletvekili 
Arsan Savaş Arpacıoğlu ve 11 arkadaşının, lbatı Trak
ya'da yaşayan Türklerin içinde 'bulundukları durum 
konusunda Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 100 ve 101! 
inci maddeleri uyarınca 'bir genel görüşme açılma
sına ilişkin önergesi üzerindeki öngörüşmeye başlıyo
ruz,) 

Hükümet?. Burada, 
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öneılgeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
.Anayasamızın 98 inci ve Türkiye Büyük 'Millet 

Meclisi İçtüzüğünün 100 ve 101 incd maddeleri uya
rınca; Batı Trakya Türklerinin sorunları ile ilgili Bul
garistan'da yaşayan soydaşlarımızın üzerinde yapılanı 
baskılar ve aisimilasyon hareketlerinin tahammül sı
nırım aştığı bir gerçektir, 

Buradaki Türklerin içinde bulunduğu durum üze
rinde genel görüşme açılmasını arz ederiz* 

Ğ E R E K Ç E 
Türk - Bulgar ilişkilerinde, geriye doğru değer

lendirdiğimizde, Osmanlı İmparatorluğu devrinden 
itibaren ve daha sonraki devletlerarası 'hukukî geliş
melerin ve ikili anlaşmaların çerçevesinde bazı evrim
lerden geçtiği malumdur. 

Bunlardan 1950 - 1951 yıllarında Türkiye'ye göç 
ve iskâna müsaade edilen 154 bin göçmen sayısı, bu 
senelerden itibaren isteğe bağlı olmaksızın, kendi kül
tür ve toplumsal yaşamlarını sürdürmek ve nesillerini 
idame ettirebilmek için kendi soydaşları ile münase
betlerini devam ettirmiş ve Bulgaristan'da kalmıştır,, 

Bugün Bulgaristan'ın çeşitli köy ve yerleşim mer
kezlerinde değişik yoğunluk ve oranda Türklerin ya
şadığı ve yaşamalarını sürdürdüğü bilinen bir ger
çektir., 

Ancak, Bulgar Hükümetinin, son zamanlarda bu
ralarda yaşayan Türklere yoğun <bir şekilde baskı, soy
kırımı ve asimilasyon hareketleri, boyutlarını fazlaca 
artırmış, âdeta bir işkence haline dönüştürmüştür. 

İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, 1975 Helsin
ki Anlaşması 'ile dünya hukuku prensiplerine tama
men aykırı bir tavır ve anlayışla, Bulgar Devleti bu 
vurdumduymaz icraatını daha da katı boyutları ile 
sürdürmeye devam etmiş, baskı ve terör haline dönü
şen bu tavrı orada yaşayan Türklerin yaşamlarını da 
'hayatından bezdiren Ibir ortama getirmiştir. 

(Uygulamada asimilasyon hareketlerine örnekler; 
verecek olursak; Türkçe eğitim yapan okullar ka
patılmış ve Türkçe konuşmak yasaklanmıştır. Türk* 
çe kitap basımı ve satışı yasaklanmış, Türkçe gazete 
yayımı menedilmiş, ülkeye Türkçe kitap ve gazetenin 
girişide yasaklanmıştır. Kütüphane ve kitapevlerin-
deki Türkçe basılı kitap ve çeşitli dergi ve mecmua
ların yurda sokulması, okunması ve satışı yasaklan
mıştır. Türkçe şarkı ve türkülerin yayımı önlenmiş, 
hatta umumî yerlerde Türkçe konuşmak yasaklandı
ğı gibi ağır cezalar getirilmiş ve çarptırılmıştır, 

Bütün 'bunlar yetmiyormuş gibi, yerleşim merkez
leri köyler ve mahallelerde tüm camiler yıktırılmış, 
bir kısmı ise kilise haline dönüştürülmüş ve toplumun 
ibadet özgürlüğü elinden baskı ile alınmıştır. Yeni 
doğan çocuktan itibaren aile fertlerinin isimleri değiş
tirilerek, buna fertler zorlanmıştır, 

Bu gibi örneklerini daha da çoğaltabileceğimiz, 
insan haklarına aykırı, yaşam şartlarının (baskıdan öte, 
ta'hammül sınırlarını fazlaca aştığı bir asırda, Türk 
halkının yaşam, ibadet özgürlükleri her boyutu İle 
elinden alınmış, 'bulunmaktadır, 

Bulgar Anayasasında açık bir hukukî hüküm bu
lunmasına rağmen, bu komşu devletin insan hakları 
hukuk anlayışına sığmayan soykırım hareketi, Türk 
toplumunda 'büyük bir üzüntü ve infial yaratmıştır. 
Bundan öte, Batı Trakya Türkleri üzerinde benzer fii
li hareketler ve baskılar da ıgözardı edilmemelidir. 

Kültürel, ekonomik ve manevî baskılar Lozan Ant
laşmasının bükümlerine tamamen ters bir davranış 
içerisinde sürmekte ve doruk noktasına ulaşmaktadır. 

Bu hassasiyet içerisinde, ulusal dış politikamız açı-* 
sından konunun ciddiyeti hepimizin ve millî dava
mız çerçevesinde TBMM sayın üyelerinin olaylara 
'bütünü ile eğileceğini saygıyla arz ve talep ederiz., 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

(Salih Alcan 
Tekirdağ 

Durmuş Fikri Sağlar 
Üçe* 

Mehmet Üner 
Kayseri 

tdris Gürpınar 
Muğla! 

Halil İbralbim Şahin 
Denizli 

Muhittin Yıldırım 
Edirne 

Salim Ere! 
Konya1 

Hayrettin Ozansoy 
ıDiyarbakıİ! 

Şevki Taştan 
Sivas 

Yılmaz önen 
İzmir) 

Enver Özcan 
TokaH 

BAŞKAN — Hükümet adına, Devlet Bakanı Sa
yın Mesut Yılmaz, buyurun. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Amasya Mil
letvekili Sayın Arsan Savaş> Arpacıoğlu ve 11 arka
daşının Yunanistan ve Bulgaristan'da yaşayan Türk 
azınlığın durumuyla ilgili genel görüşme önergesi "üze
rinde hükümetimin görşlerini açıklamak üzere huzu
runuzda bulunuyorum. 

Batı Trakya'da yaşamakta olan soydaşlarımızın 
bazı sorunları olduğu; inşaat ruhsatı, onarım izni, sü-
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rücü ehliyeti ve pasaport alma gibi konularda zaman 
zaman güçlüklerle karşılaştıkları; eğitim alanında, eği
tim malzemesi ve öğretmen eksikliği ile sınav sistemin
deki değişikliklerden kaynaklanan sıkıntıları bulundu
ğu bilinmektedir. Ancak, unutulmamak gerekir ki, Ba
tı Trakya'da yaşayan soydaşlarımızın her türlü hak
lan da, diğer tüm Yunan vatandaşları için olduğu gi
bi, Yunan Anayasası ile Yunan yasalarının himaye 
ve teminatı altındadır. Ayrıca, Yunanistan'ın da ta
raf olduğu însan Hakları Evrensel Beyannamesi, Av
rupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Helsinki Nihaî Senedi 
gibi uluslararası sözleşmeler de, soydaşlarımızın hak
larına saygı gösterilmesi açısından, Yunanistan'a bazı 
yükümlülükler getirmiştir. Nihayet, bütün bunların da 
ötesinde, Türkiye ile Yunanistan arasında imzalanmış 
olan Lozan Barış Antlaşmasının, karşılıklı olarak azın
lıkların himayesini öngören 37 ilâ 45 inci maddeleri 
hükümleri, Batı Trakya\İaki Türk azınlığının hakları 
bakımından ilave bir teminat teşkil etmektedir. 

Hükümetimiz, bu çerçeve dahilinde, Batı Trakyalı 
soydaşlarımızın durumlarıyla yakından ilgilenmekte, 
karşılaştıkları sorunlara ve güçlüklere, şartlar ve im
kânlar elverdiği ölçüde, her türlü dikkat ve çabayı gös
termektedir. Gerçi, eğitim alanında karşılaşılan darbo
ğazın aşılabilmesi ve azınlık toplumunun ihtiyaç duy
duğu yetişmiş elemanların sağlanabilmesi amacıyla, 
Türkiye ile Yunanistan arasında mevcut kültür proto
kolünün öngördüğü veçhile, her yıl Batı Trakya'ya 
seçkin öğretmenler gönderilmekte, yeterli eğitim mal
zemesi teminine çalışılmakta, soydaşlarımızın her yıl 
250 kişilik bir kontenjan dahilinde ilk ve ortaeğitim 
kurumlarında yatılı olarak Türkiye'de tahsil imkânı 
sağlanmakta ve nihayet, Batı Trakyalı kardeşlerimizin, 
gereğinde burs da verilmek suretiyle, üniversite ve 
yüksekokullarımızda eğitimlerini tamamlamaları ola
nağı yaratılmaktadır. Soydaşlarımızın dinî ve manevî 
ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, ramazan ayında 
ve dinî bayramlarda, Diyanet tşleri Başkanlığımızca, 
Batı Trakya'ya yetkili din adamları gönderilmektedir. 

Görüleceği gibi, hükümetimiz, soydaşlarımızın kar
şılaştıkları sorunların çözümü ve güçlüklerin aşılması 
için kendine düşen her şeyi yapmaya hazırdır ve yap
maktadır. 

Diğer yandan, bu konuda dikkate alınması gereken 
bir husus da, Batı Trakya Türk Toplumunun karşı 
karşıya bulunduğu güçlüklerin, halen Türk - Yunan 
ilişkilerinin içinde bulunduğu durumdan soyutlanama-
yacağı gerçeğidir. Bugün, Türkiye ile Yunanistan ara

sında çözüm bekleyen bir dizi sorun mevcuttur; Ege 
kıta sahanlığının sınırlandırılması, Ege hava sahası, 
FIR hattı, uluslararası anlaşmalarla gayri askerî sta
tü altına konulmuş olan Ege adalarının bu statüsüne 
riayet edilmemesi ve aynı askerî ittifak içerisinde yer 
alan iki ülkenin Ege'deki komuta ve kontrol alanları
nın tespiti gibi. Tüm bu sorunların altında aynı neden 
yatmaktadır. Bu da Yunanistan'ın, Lozan Anlaşmasıy- -
la iki ülkenin hak ve menfaatleri arasında tesis edilmiş 
olan hassas dengeyi kendi lehine bozmak istemesidir. 
Bu dengeyi korumakla kesinlikle kararlı olan ve bir 
karış Yunan toprağında gözü bulunmayan Türkiye, 
Yunanistan'ın bu haksız isteğinden vazgeçmesi halin
de, aramızdaki sorunların kolaylıkla çözümlenebilece
ğine inanmaktadır. 

Türk - Yunan ilişkilerinin halen içinde bulunduğu 
en büyük güçlük, arada mevcut ihtilaflardan ziyade, 
bunlara âdil ve kalıcı çözüm yollarını araştırabilmek 
üzere, tarafların bir araya gelme imkânından mahrum 
olmalarıdır. Bugünkü Yunan Hükümetinin göreve gel
diği 1981 yılından bu yana, ısrarla sürdürdüğü Tür
kiye ile her türlü diyalogu reddeden tutumuna rağ
men, Türkiye, sorunların ancak karşılıklı müzakereler
le çözümlenebileceği inancıyla iki ülke arasında temas 
ve görüşmeleri başlatabilmek için azamî çabayı harca
mıştır. Hükümetimiz, bu nedenle, hükümet programın
dan başlayarak, Yunanistan'a dostluk elini uzatmış, tu
rizm ve ticaret gibi alanlarda başlatılacak temas ve 
işbirliğini müteakip, bunun yaratacağı müsait ortamda 
sorunlarımızın görüşülebileceği önerisinde bulunmuş, 
tek taraflı olarak aldığı bir kararla, 1984 yılında Yu
nan vatandaşlarından vize mecburiyetini kaldırarak, 
Türk ve Yunan halkı arasında doğrudan temas imkâ
nını yaratmış, Yunan yetkililerince sık sık ileri sürü
len Türk tehdidi iddialarının asılsızlığım Yunan hal
kına ve Yunan yöneticilerine göstermek üzere, Nisan 
1985*de, bizzat Sayın Başbakanımız, iki ülke arasında 
mevcut yasal sınırların ihlal edilmezliğini de teyit ede
cek bir dostluk ve işbirliği anlaşması imzalanmasını 
teklif etmiştir. 

Varşova Paktı üyesi ülkelerle saldırmazlık paktını 
andıran anlaşmalar akdinde sakıncalar görmeyen Yu
nan Hükümeti, ne yazık ki, bugüne kadar ne anlaş
ma imzalama teklifimize ve ne de diğer önerilerimize 
olumlu bir yanıt vermiştir. Bununla beraber Türkiye, 
iki komşu ülke arasında her zaman sorunlar çıkabi
leceğinin ve bu sorunların ancak iyi niyetli, samimi ve 
yapıcı müzakerelerle, yine bizzat bu ülkeler tarafından 
çözümlenebileceğinin bilincinde olarak, bu yoldaki 
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çabalarını sürdürmeye kararlıdır, tnancımız odur ki, I 
bu gerçek, bir gün karşı taraf yetkililerince de görü- I 
lecek ve idrak edilecektir. I 

Bu vesile ile şu hususu bir defa daha ifade etme- I 
yi görev sayıyorum : Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti,. I 
Batı Trakya'da yaşayan soydaşlarının uluslararası an- I 
laşmalar ve sözleşmelerle teminat altına alınmış olan I 
haklarına gerekli saygının gösterilmesini azamî titiz- I 
Mkle izlemekte olup, bu konuda üzerine düşen her şeyi I 
yapmaya ve her türlü maddî ve manevî fedakârlığa I 
katlanmaya azimli ve kararlıdır. I 

Sayın milletvekilleri, şimdi, Bulgaristan'daki Türk I 
azınlığının durumuna ilişkin maruzatıma geçiyorum. I 

1984 yılı kasım ayı sonundan itibaren Bulgaristan' I 
daki Türk azınlığının isimlerinin Bulgar, Slav isimle
riyle değiştirilmesi için, güvenlik güçlerinin de yardı- I 
mıyla, yoğun bir baskı ve şiddet kampanyası başlamış, I 
özellikle aralık sonları- ve ocak ayının ilk günlerinde, 
Kırcaali, Mestanlı ve Yabionova'da ölüm ve yarala
ma ile sonuçlanan olaylar meydana geldiğine dair ha- I 
berter alınmıştır. I 

Bulgaristan'ın bu tutumu karşısında, Hükümetimiz, I 
Bulgaristan'daki Türk azınlığına yapılan baskılar ko- I 
nusunda, Bulgaristan Hükümetine sırası ile 22 Şubat I 
1985, 4 Mart 1985, 10 Nisan ve 7 Ağustos 1985 ta
rihlerinde dört nota vermiştir. Söz konusu notalarda, I 
Bulgaristan ile iyi komşuluk ve işbirliği ilişkilerini I 
geliştirmeye önem verdiğimiz belirtilmiş ve iki ülke I 
arasında mevcut sorunların, geniş kapsamlı bir göç I 
anlaşması da dahil olmak üzere, dışişleri bakanları I 
düzeyinde ele alınıp görüşülmesi teklif edilmiştir. I 

Söz konusu baskıların son bulması ve bu mesele- I 
ye Türkiye ile Bulgaristan arasında diyalog yoluyla I 
bir çözüm bulunması için hükümetimizin sarfetmiş I 
olduğu çabalara ve bu saydığım önerilerimize, maa- 1 
lesef Bulgaristan'dan müspet bir karşılık almama- I 
mıştır. Bulgaristan'ın, Türkiye ile bu konuyu görüş- I 
mekten kaçınması karşısında, karşılıklı resmî ziya- I 
retler durmuş, kültürel, sportif temaslar tarafımızdan I 
askıya alınmış, ilişkilerimiz belirli bir düzeye indiril- I 
miş ve konunun uluslararası formlara götürülmesi I 
zarureti ortaya çıkmıştır. I 

Bugüne kadar bu meseleyi götürdüğümüz ulus- I 
lararası formlar şunlar olmuştur : I 

1. Ottavva İnsan Haklan ve Temel Hürriyetleri I 
Toplantısı : I 

Esas itibariyle bir Doğu - Batı siyasî forumu olan I 
ve hükümet temsilcilerinin iştiraki ile 7 Mayıs - 17 J 
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.Haziran 1985 tarihleri arasında yapılan Ottavva İnsan 
Hakları Uzmanlar Toplantısında, Bulgaristan'daki 
Türk azınlığına yapılan baskılar konusu tarafımızdan 
gündeme getirilmiş ve en geniş şekilde iştirakçilerin 
bilgisine sunulmuştur. Bu toplantıda yaptıkları konuş
malar sırasında, Amerika Birleşik Devletleri, İngiltere, 
Hollanda, Fransa, Kanada ve Portekiz de bu konu
ya değinmişlerdir. Danimarka, Meksika ve Yunanis
tan konuya hiçbir şekilde değinmemişler; Finlandiya, 
İsviçre, İsveç ve Yugoslavya ise, genel olarak baskı
lar konusu üzerinde durmuşlardır. 

Millî azınlıklar konusunda oluşturulan çalışma 
grubuna Türkiye, Federal Almanya ve Hollanda ta
rafından sunulan teklif metnine, «kendi görüşlerine 
uygun hususlar mevcut olmadığı» gerekçesiyle itiraz 
eden Bulgar temsilcilerinin, diğer ülkelerin metinle
rine de itirazları ve konferansın ortak bir metin üze
rinde anlaşmaya varamaması nedeniyle, Millî Azın
lıklar Çalışma Grubuna nihaî raporda yer alacak bir 
metin çıkarılammıştır. 

2. Helsinki Konferansı : 
Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Sonuç 

Belgesinin İmzalanmasının 10 uncu Yıldönümü mü
nasebetiyle Helsinki'de düzenlenen 1985 Temmuz 
ayındaki konferansta, Dışişleri Bakanımız bir konuş
ma yaparak, Bulgaristan'daki Türk azınlığının temel 
hak ve hürriyetlerinin Bulgar hükümetince çiğnen
mesi konusu üzerinde de durmuş ve özellikle Türk 
azınlığının isimlerinin zorla Bulgar isimleriyle değiş
tirilmesi ve Bulgarlaştırma kampanyasına değinmiştir» 
Bulgaristan, bir nevi kutlama töreni mahiyetindeki 
Helsinki toplantılarında bu konunun açılmasından ve 
Türk Dışişleri Bakanının konuşmasında yer almasın
dan rahatsız olmuştur. Bulgar heyet başkanı, Türk 
görüşlerine konferansta cevap vermemiş, ancak ay
rıca bir basın toplantısı düzenlemiştir. İlgi görmeyen 
bu basın toplantısında, Bulgaristan'daki Türk azın
lığının durumunu ele almak yerine, Türkiye'nin iç 
meselelerine temas ederek, Türkiye'yi tenkit etme yo
lunu seçmiştir. 

3. Avrupa Konseyi : 
Bulgaristan'daki Türk azınlığının durumu hak

kında 10 parlamenter tarafından, 20 Mart 1985 ta
rihinde Avrupa Konseyi Danışma Meclisine bir ka
rar tasarısı örneği sunulmuştur. 

öte yandan, Avrupa Konseyi Danışma Meclisi
nin 37 nci dönem birinci kısım oturumunun sona 
erdiği 26 Nisan 1985 günü itibariyle 55 parlamenterin 
imzasıyla, Bulgaristan'daki Türk azınlığına yapılan 
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baskılar konusunda yazılı bir açıklama yayınlanmış, 
Bulgaristan hükümetinin baskı politikasına bir an ev
vel son vermesi istenmiştir. 

Ayrıca, 1 ila 4 Temmuz 1985 tarihleri arasında 
Hamburg'da yapılan Avrupa Konseyi Parlamenter 
Meclisi minisesşın (mini - session) sırasında, üye ol
mayan Avrupa Memleketleriyle İlişkiler Komisyonu 
Raportörü Atkinson tarafından imzalanan ve komis
yonda ittifakla kabul edilen rapor ve karar tasarısı, 
26 Eylül 1985 günü yapılan genel kurul toplantısında 
da kabul edilmiştir. 

4. NATO : 
2 9 - 3 1 Mart 1985 tarihleri arasında Libzon'da 

yapılan Kuzey Atlantik Assamblesi Daimî Komitesi 
Toplantısı sonunda, Bulgaristan'daki Türklere karşı 
uygulanan ayırımcılığı kınayan bir basın bildirisi ya
yınlanmış; ayrıca 17-20 Mayıs 1985 tarihleri arasın
da Stuttgart'da yapılan Kuzey Atlintik Assamblesi 
ilkbahar genel kurulunda, Bulgaristan'daki Türk 
azınlığına karşı uygulanan baskıları kınayan bir ba
sın bildirisi yayınlanmıştır. Stuttgart toplantıları sıra
sında, siyasî ve sosyal komitelerde, iki milletvekili
miz «Bulgaristan'daki Türk azınlığına yapılan baskı
ların önlenmesi» başlığını taşıyan karar tasarıları sun
muşlardır. 

Kuzey Atlantik Assamblesi İçtüzüğü ve usul yö
nünden karar tasarılarının ilkbahar döneminde ele 
alınmasına olanak bulunmadığı için, tasarıların, Ekim 
1985'te yapılan San Francisco toplantısına sunulma
sı ve orada oylanması kararlaştırılmış ve 10 - 15 Ekim 
1985 tarihleri arasında San Francisco'da yapılan top
lantıda «Türk azınlığı» konulu bir karar kabul edil
miştir. 

5. Parlamentolar arası birlik toplantıları : 
25 - 30 Mart 1985 tarihleri arasında Togo'nun 

başkenti Lome'de düzenlenen Parlamentolararası 
Birlik Konferansı sırasında, parlamenterlerimiz, Bul
garistan'daki Türk azınlığına yapılan baskılar konu
sunda, gerek İslam ülkeleri grubuna, gerek tüm par
lamenterlere etraflı bilgi vermişlerdir. 

2 ilâ 7 Eylül 1985'te Ottawa'da yapılan 74 üncü 
Parlamentolararası Birlik Toplantısına iştirak eden 
heyetimizin başkanı, Bulgaristan'daki Türk azınlığına 
yapılan baskılar konusunda uzun bir konuşma yap
mıştır. 

6. 23 üncü UNESCO Genel Konferansı : 
8 Ekim - 12 Kasım 1985 tarihleri arasında Sof

ya'da yapılan 23 üncü UNESCO Genel Konferansın
da bir konuşma yapan heyet başkanımız Millî Eği

tim Gençlik ve Spor Bakam Sayın Metin Emiroğlu, 
yaptığı konuşmada Bulgaristan'daki Türk azınlığına 
yapılan baskılan etraflı şekilde anlatmıştır. 

7. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı Bu
dapeşte Kültürel Forumu : 

15 Ekim - 26 Kasım 1985 tarihleri arasında Bu
dapeşte'de yapılan kültürel forumda, heyet başkanı
mız açış ve kapanış konuşmalarında, kültürel alanda 
Türk azınlığına yapılan baskıları belirtmiştir. 

8. İslam Konferansı örgütü Dakar Toplantısı : 
30 Ekim - 3 Kasım 1985 tarihleri arasında Dakar' 

da yapılan İslam Konferansı örgütü Enformasyon 
ve Kültür İşleri Komitesi Toplantısında heyetimiz, 
Bulgaristan'daki Müslüman Türk azınlığının maruz 
kaldığı baskı ve şiddet hareketlerini etraflı şekilde 
ortaya koymuştur. 

Kültür İşleri Alt Komitesinin toplantısı sonunda 
yayınlanan raporda, Bulgaristan'daki Türk azınlığına 
yapılan baskılar konusuna da yer verilmiştir. 

9. 16 ncı İslam Konferansı örgütü Dışişleri Ba
kanları Konferansı : 

Birleşmiş Milletlerin 40 inci Genel Kurul toplan
tıları vesilesiyle New - York'a giden Dışişleri Bakanı 
Vahit Halef oğlu, 9 Ekim 1985 günü yapılan İslam 
Ülkeleri Dışişleri Bakanları Koordinasyon Toplantı
sında yaptığı konuşmada, konunun, Ocak 1986'da 
Fas'ta yapılacak İslam Ülkeleri Dışişleri Bakanları 
Konferansına götürüleceğini açıklamıştır. 

Nitekim, 6 - 1 0 Ocak 1986 tarihleri arasında Fas' 
in Fes Şehrinde yapılan İslam Konferansı Dışişleri 
Bakanları Toplantısı sonunda, «Bulgaristan'daki Türk 
Müslüman azınlığının acıklı durumu» başlıklı bir ka
rar kabul edilmiştir. Söz konusu karara göre, diğer 
hususlar meyanında, örgüt genel sekreteri, Bulgaris
tan'daki Müslüman azınlığın yaşam şartlarını incele
mek, bu amaçla gerekli göreceği temasları yapmak 
ve ilgili uluslararası sözleşme ve anlaşmalar ile özel
likle Uluslararası İnsan Hakları Sözleşmesi çerçeve
sinde ve kararda vazedien diğer hükümler uyarınca, 
bu probleme siyasal çözüm bulunmasını kolaylaştıra
cak tavsiyelerde bulunmak üzere, mümtaz şahsiyet
lerden oluşan 3 üyeli bir temas grubu tayin etmekle 
görevlendirilmiştir. 

Söz konusu kararda, ayrıca örgüt genel sekreteri, 
Bulgaristan'daki Müslüman azınlığın acıklı durumu
nu izlemeye ve İslam Konferansı Dışişleri Bakanları
nın gelecek toplantısına kapsamlı bir rapor sunmaya 
davet edilmiştir. 
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10. Dünya Müslüman Gençlik Assamblesi : 
Dünya Müslüman Gençlik Assamblesi, 22 - 27 Ocak 

1986 tarihlerinde Riyad'da yapılan 6 ncı konferansı 
sırasında, diğer ülkelerde yaşayan Müslüman azın
lıklar meyanında, Bulgaristan'daki Türk - Müslüman 
azınlığı ile ilgili tavsiye kararı almıştır. Bu kararda, 
Bulgaristan protesto edilmiş ve Müslümanlara karşı 
uygulanan baskıya biran evvel son verilmesi isten
miştir. Konferans, ayrıca, İslam Konferansı örgütü 
Fes Toplantısında kabul edilen kararları benimsedi
ğini açıklamıştır. 

11. Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Ko
mitesi : 

Bulgaristan Hükümeti, Birleşmiş Milletler Irk Ay
rımcılığının Ortadan Kaldırılması Komitesine, 15 
Ağustos 1984 tarihinde sunduğu ve 118 - 17 sayılı Bir
leşmiş Milletler Belgesi olarak yayımlanan raporun
da, Bulgaristan'da Türklerin varlığını açıkça kabul 
etmişti. 

Söz konusu raporda, Türklerin anadillerinde eği
tim gördükleri belirtilmekte ve Türk azınlığının var
lığına çeşitli şekillerde değinilmekteydi. Ocak 1986'da, 
söz konusu raporun yerine geçmek üzere gözden ge
çirilmiş yeni bir belge sunan Bulgar Hükümeti, bu de
fa Bulgaristan'daki Türk azınlığı ile ilgili bütün atıf-̂  
lan ortadan kaldırmıştır. 

Irk Ayrımcılığının Ortadan Kaldırılması Komite
sinin 3 - 21 Mart 1986 tarihleri arasında New - York' 
ta yapılan 33 üncü dönem toplantısında, üye uzman
lar Bulgaristan'ın bu tutumunu eleştirmişler ve izahat 
istemişlerdir. 

1986 Nisan ayı başında Uluslararası Af örgütü
nün yayımladığı Bulgaristan raporu, tüm dünyada 
geniş yankılar uyandırmıştır. Söz konusu raporda, 
Bulgaristan'da yaşayan Türk azınlığının zorla isim
lerinin değiştirildiği, zorlama ve baskıların, önce 
tehdit ve tutuklama ile başlayıp sonra sürgün etme 
ve öldürmeye kadar vardığı, örgütün elinde bu kam
panya sırasında tutuklanan 250 Türkün isimlerinin 
bulunduğu, keza 100'den fazla Türkün öldürüldüğü
nün de örgüte ulaşan haberler arasında olduğu belir
tilmektedir. 

Af örgütünün raporunda ayrıca, Bulgar makam
larına yapılan başvurulara basın açıklamaları dışın
da bir cevap alınamadığı, Bulgaristan'a bir heyet gön
derilerek ilgililerle görüşme isteklerinin de cevapsız 
kaldığı kaydolunmaktadır. 
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12. Helsinki İzleme Komitesi Haziran 1986'da, 
Bulgaristan'daki Türk azınlığına yapılan baskıları an
latan bir rapor yayınlamıştır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Bakan. 
DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (De

vamla) — Toparlıyorum Sayın Başkan. 
13. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 

Bern İnsan; Temaslar Uzmanlar Toplantısı : 

2 Nisan - 27 Mayıs 1986 tarihleri arasında Bern' 
de yapılan Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Konferansı 
İnsanî Temaslar Uzmanlar Toplantısında, Bulgaris
tan'daki Türk azınlığı meselesi heyetimizce ayrıntılı 
bir şekilde dile getirilmiştir. Bern toplantısında Ame
rika Birleşik Devletleri, İngiltere, Kanada, Fransa, 
Federal Almanya, İspanya, Hollanda, Belçika, İtalya, 
Lüksemburg, İsviçre, İzlanda ve Norveç, açıkça isim 
zikrederek bizi desteklemişlerdir. Portekiz ve Yugos
lavya ise, isim zikretmemekle birlikte konuya kuv
vetli şekilde değinmişlerdir. 

Sayın milletvekilleri, bu geniş izahattan da anla
şılacağı üzere, Türk Hükümeti, Bulgaristan'daki Türk 
azınlığına karşı uygulanan zorla asimilasyon hareke-

, tini, ikili anlaşmalardan ve uluslararası hukuktan 
doğan haklarına dayanarak, en faal şekilde ve titiz
likle takip etmekte ve bu insanî konuyu ilgili bütün 
uluslararası forumlarda etraflı bir şekilde ortaya koy
maktadır. Türkiye'nin izlediği bu politika, uluslarara
sı camiada giderek artan şekilde mâkes bulmaktadır. 
Bu itibarla, bu nazik meselenin bu aşamada genel 
görüşme mevzuu yapılmamasının uygun olacağı dü
şünülmektedir. 

Saygılarımla yüce Meclise arz ederim. (ANAP sı
ralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın milletvekilleri, Başkanlığımıza ulaşan söz 

isteklerini sırasıyla okuyorum : Anavatan Partisi 
Grubu adına Sayın İsmail Dayı, Doğru Yol Partisi 
Grubu adına Sayın Yılmaz Hastürk, Sosyaldemok-
rat Halkçı Parti Grubu adına Sayın Arsan Savaş 
Arpacıoğlu, Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın 
İsmail Şengün. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Şahsım adına söz 
istiyorum. 

BAŞKAN — Şahıs adına değil de, önerge sahibi
nin gösterdiği kişi olarak Sayın Salih Alcan. 
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Amavaıtian Piaırtilsd Grubu adına Sayın îsmalil Dayı, 
buyurum. 

ANAP GRUBU ADIMA İSMAİL DAYI (TBa-
Üıkesir) — Saıyın Başkam, yüce Meclisim saygı değer 
üyeleri; Amasya Milletvekili Sayın Arsan Savaş Ar-
paoıoğlu ve 11 arkadaşı tarafından, Baitı Trakya 
Türklerinin sorumları, Bulgarastan'da yaşayan soydaş
larımıza yapıttan baskıiar ve asimilasyon hareketleriy
le «İlgili genel görüşme açıdımaısı isitekllerti hususunda, 
Anavatan Partisi Grulbu adına söz almış bulunuyo
rum. Bu vesileyle, grulbuım ve şahsımı adına saygılar 
sunarım. 

'Sayın mliietvekilîerd, gerçekten önemi, mffletfımıizi 
ve hükümetlıerknizi Igilenld/iren konularda muhale
fet ve iktidar mfflletvekillerimıim ayını duygularla hare
ket eitlmiş olması. Türk Mıİleiü bakımından sevinile
cek (bir haıdissedlir. 

Hatrrlayacaksımız, 13.2,1985 tarihlinde Anavatan 
Partisi Grubu adıma bendeniz ve arkadaşlarım, mu
halefetten de Sayın Yılmaz Hastiürk ve değerli arka
daşlarımın bu konuda genel görüşme isteği oümuş, bir
likte genel görüşme kararı atamış ve Milletlimizi çok 
yakımdan igilemdiren ve hepimıMın takipten vazgeçme
diği olaylar, gerek açık celsede, gerekse gizli celsede 
enime boyuna konulmuştu. Anavatan Partisi Grubu 
adıma bendeniz, Bulllgaırüstan TÜıkllerİmim maruz kal
dıkları hadiselerim 100 yıllık bîr özetM yapmıştım. 
Yunanistan Türkleri meselesi ise 100 yılı aşkın, hat
ta 150 senelik bir olaydır. Evvela Batı Trakya Türk
leri mevzuunu ele aluaıgjk, bu hadiseyi Türk - Yunan 
ımümaselbetlerıinden ayrı dıüşünimemiziin mümkün ol-
maldığmı takdir elderslinliz. 

Ifctidara geldliğiınıden beri Yunanistan le yakın 
münasebetler ve karşılıklı diyaliog talep eden Anava-
ıtan İktidarı ve Sayın Başbakanımuz Turgut özal, 
Türk - Yunan ilişkilerimi düzeltdbiillmıek için her tür
lü gelişimde bulunulmuştur. Mevcut Yunanı Hükümeti 
ise, Türkiye'yi devamlı hasım gösterlmiştir. Yunanis
tan Hükümeti, münaseibetlerıinde ikili görüşmeye yanaş
mamasına rağmen,, Yunaıı, halkına uygulamaya baş
ladığımız vize aranmaması, Batı Trakya Türkleriyle 
daha yakın münasebetlerimizi sağlamış ekomomik ve 
kültürel münaısebetierimze Yunan Hükümeti ve ba
bının muhalefetine rağmen, 1985 yılında 200. bin Yu
nanlı Türkiye'ye gelmiştir. 

Yunanistan ve Batı Trakya meselesini, Bge ada
ları, FIR hattı, linini Adası meseli, kıta sahanlığı 
ve diğer sorunlardan ayrı düşünmek mümkün değil
dir. Bu kısa zamanda Batı Trakya Türklerinin me

selelerimi ve ayrıca Bulgaristan Türkleri meselelerini 
detaylı arz ötmenin mümkün olmadığını takdir eder
siniz. Ancak hükümetlimiz, ikili ilişkilerde olduğu gibi, 
tmitöıetlerarası sorumlarda da Türk - Yuman lişkileıümi 
da'ilma düzeltmeye gayret etmekte ve bilhassa soydaş
larımızın sahüp oldukları hakların elden çıkarılma
ması, için, Lozan amtiaşmasıyla kendilerine sağlanan 
haklar ve küCıtoürel mamada millî ve manevî müşterek 
değerlerimıiz açışımdan kendilerimi takviyeye devam 
etmektedir. Gümülcine'deki Celal Bayar Lisesinin ve 
Iskeç'deki Türk lisesinin devamı ve iyi öğrenciler ye-
ıfiiştirilimesii; malzeme bakımından takviyesi, kitap ba
kımından takviyesi, öğretmem bakımımdan da tak
viyesi devam etmektedir.' 

Sayın milletvekilleri, benden önce Dışişleri Baka-
mımuz adıma komuşam Sayım Devlet Bakanımız Meısuıt 
Yılmaz Bey, çok detaylı bilgi sundular. Benıim de 
Ihazırîadığım bazı bilgiler, kendileriyle burada uyum. 
sağlaımaktadıtr; ancak bu arada bazı hususları bilhas
sa söylemeyi münasip görüyorum. 

Yunanistan meselesimlde hassas olmamın som dere
ce isalbetliidliır. Üzülerek kaydedeyim kli, 18301u yıllar
dan beri, Mora isyanımdan beri Yunanistan, müte
madiyen Türklük aleyhime varlığını genişletmiştir. Bu, 
Osmanlı imparatorluğu dönemimde olduğu gibi. maa
lesef cuımlhuriyet hükümetleri dönemimde de devam 
etmiştir. Gerek toprak bütünlüğümü genişletmekte, 
gerekse yeni haklar elde etme konuşumda sessiz ka
hramanın cezasıyla,, nihayet bu yıllara kadar gelmi-
şizdir. Genlere doğru gidersek; 3 millik kıta sahan
lığı 1936 yıllarımda çiğnenmiş ve 6 mile çıkarılmış, 
fakat maalesef tarafımızdan yeterince protesto edil
memiş ve oldu bittiye getirilmiştir. Ondam cesaret 
alanlarım yakım zamanldla bumu 12 mile çıkartmak 
liçıiın çaba sarfettiklıerlimi hepimiz biiyoruz, fakat 
Türkiye'den oddî cevap alımca, şimdilik durdurmuş 
ıgöıtümüyorJar. 

Hepimiaim bildiği gibi,-İkinci Dünya Savaşı sonum
da hliçlbir zamam Yumamistam'm olmamış 12 alda, da
ha önce italyanların ve sonra da Almanların bırak
masıyla, Türkiyetye verilmesi de sözkonusuyken, 
(maalesef Batılı ve diğer bazı devletlerce Yunanistan'a 
verilmiştir. Burnumuzun dibine kadar uzanan ve bir 
horoz ötse duyulacak Meis Adası bile, kendilerin
den yüzlerce mil uzakta olan bu devlete, Batımın; bir 
nevi Hıristiyan medeniyetinim beşiği saydığı, medeni
yetim Yumanis'tam'dam neş'et ettdğinü, doğduğumu zan
neden Batının himayesinde, Yunanistan'a verilmiştir. 
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San yıllarda Lilmdi sorunu, kıta sahanlığı mese
lesi, FIR •halttı meselesi ve daha birçok konular, dev
letimizin ve hükümetimizin ciddî kanşı koyması ve 
(tedbiriyle durmuş görünmektedir, 

Yunanistan'daki kardeşlerimıiz'in, Türklerin tapulu 
arazileri maalesef zaman zaman bazı programlarla, 
mesela GüirrıüldineMe üniversite sahası yapılıyor ba
hanesiyle elerlinden alınmaya kalkışılllmış ve buna 
(benzer birçok haklar elerinden alınmıştır. Fakat bu
nun kaşısında, biraz evvel arz ettiğim gibi, Hükiü-
metilmliz, oraldakıi Türk varlığını canlı (tutmaya çalış
makta gerek Türklüklerini ve MâırMılklarını, gerekse 
millî ve manevi değerlerini, muhafaza etmeleri ve 
onların çocuklarının yetişmıesli konusunda dilden ge
len gayreti sarfietlmektedir. Ancak, aldığını bilgilerde 
son zamanda Yunanlilsltan, bizim Türk liselerimden 
mezun olan gençlerimizin de son mezuniyet imtihan
larını Yunanca vermeleri yolunda bir girişlimde bu-
lunmuşltur. Bu haksız hareket yeni zuhur etmektedir 
ve mutlaka tarafımızdan cevapsız kalmayacaktır. 

Aziz milletvekilleri, Bulgaristan meselesline gelin
ce: Hatırlayacaksınız; 1885'ten 1926'ya kadar bulgar-
Jaştırma safhası, 19261dan 1944'e kadar yok etme ve 
asimilasyon hareketi, 1944 - 1974 arası bulgarlaştır-
ma ve toomürtilstleşltlirme hareketleri olmuşitur. 1974 
yılından, 'bilhassa 1983 yılından bu yana da tama
men yok etme; isimleri, dinileri, dillierii, örf ve âdet
leri, giyim ve kuşamları değilş'tiirilmek suretiyle dıün-
yanın hiçbir dönemlimde maruz kalınmayan bir hadîse 
(ile oradakli kardeşlerimiz karşı karşıyadır. 

IBen, olayı gerek açık celsede, gerekse gizli celse
de arz ettiğim geniş bilgilerle yüz yıllık bir özet ola
rak sunmuştan. Hafızalarınızı bir nebze tazelemek 
için size şunu arz edeydim: Bütün ilkokulların kapa-> 
tıhışı, bütün ortaokul ve liselerin kapatılışı Bulgaris
tan'da 1947 semesümdle işfenmlişltir ve bugünkü bir 
mevi îlahıiyaıt Fakültesi mesabesinde olan nüvvâb oku
lu, bir tek yüksekokul da, maalesef 1962 yılında 
kapatılmıştır. 1959 yılında, "yalnız Türk okulları de
ğil, bütün azınlık: okulları mülkleri ile beraber devlet-
üeşitiıtilmiş/tir, ama Türkiye'dim cevabı geçmiş yıllarda 
-biç kümıseyii itham etmek istemiyorum - yeterince 
sesli ve yüksek çıkmamıştır. 2 500 tane Türk ilkoku
lu 1947 yılında kapatılmışta, 61 tane ortaokul ve 
bir İse aynı senede kapatılmışta. O günlden bu yana, 
maalesef adım adım gelmişlerdir; fakat bugün Türk 
efkarıumumiyesi Bulgaristan'daki kardeşlerinin sahip
siz olmadığını bilmekte ve Türk Hükümeti de bu 
efkârıumumiyeyi her manada, her yerde dipdiri ayak-
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ta tutmakta ve bir dünya efkârıumuımliyesi oluştur
ma konusunda ellinden gelen gayretli sarf etmektedir. 
(Biraz evvel Sayın Bakanımız, dünya kamuoyuna su
nulmak üzere ve bütün dünyayı kendi yanlımıza çe-
IkdbÜtaelk, «ikna edldblmdk ilçüin nie fcaldlar ganfiş tor çaba1 

sarf ettiğimizi, detaylı olarak söylediler; ben bunları 
tdkrarlamayacağım. Anoalk, Bulgaristam'daiki Türk 
kardeşlerimize yapılmak istenen tamamen tabiata, ay
kırı, eşyanın tabiatına aykırıdır ve hiçbir zaman mu
vaffak ola|maya|caklardir. 

Bunun benzeri, Sovyet Rusya'da yapılmak isten
miştir; fakat bulgun Sovyet Rusya'da, 2000 inci 
yıllarda Türk nüfusunun . Sovyet nüfusunu tehdit 
edeceği yolunda beynakn'ilel yazarlar dünya çapımda 
eseriler vermektedirler; çünklü inanç ve iman hiçbir 
yerde yok edilememiştir. 

iBiUliyorsıunuz, milletlerarası meselelerde, kısa za
manda mesafe alınamaz. Bu ollay, bundan yirmi gün 
önce beraber görüştüğümüz, günıaydoğuldaki eşkiya-
nın takibi meselesi gilbi değildir. Meseleyi dünyaya 
ımaldtmek gerekir. Kıbrıs meselesini hatırlayalım; 

' bendenliz üniversite yıllarımda, 1950'HÜ yıllarda, Kıbrıs 
mitingine katıldığımı çok iyi biliyorum, istanbul Dol-
mabahçe Sarayından çıkan gençler arasında bulunup, 
ıBeyoğlü'nu kat edip, Taksilm'de, Kıbrıs meselesine 
ait telinleri 1952 - 1953 yılarında devam ettirdiğimizi 
hatırİDyorum. Bu, şu demektir; Meseleler, bir eşkiya 
takibi gibi, karşı devletle anlaşıp, bir anda son bul-
ımamakıtadır. Karşılıklı iki devlet arasındaki husus
lar, evvela bütün dünyaya KRlatıılmah ve aynı za
manida oradalki kardeşlerinizle de hiçbir zaman mü
nasebet ekslik tutulmamalıdır; bu hususa günümüzde 
uyulmaktadır. 

Bu dernek mensubu arkadaşlarımızla, yüce Mec
lise gelmeden evvel de ilgilenen bir insan olarak, dış 
Türkler hakkımda kitap yayımlamış bir insan olarak, 
kaç tane derneği var, ne kadar federasyonu var, 
nasıl binalarda otururlar; bu konuda da geçmişte 
bigi sahibiylim. Slize sevineceğin/iz içlin söylüyorum; 
şu dönemde, bu dermeklerin gerek merkezleri, gerek 
diğer kuruluşlar, hükümetimizce ve halkımızca takvi
ye edilmiştir. Yoksa, bunca mlletilmlizim heyecanımın, 
sıadeoe o kardeşlerimizle mümkün olmadığımı takdir 
edensidiz. 

Ben, bu konunun ne kadar sıcak ye taze tutu
l/ursa, o kadar yararlı olduğuna kaniim; ancak sayın 
bakanımızın da dedliği gibi, milletlerarası forumlarda, 
dünya efkârı fumuımliıyesinde mütemadiyen mesafe 
aldığımız bu konuda, Anavatan Partisi olarak şu 
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anda meselenin özünde birleşmekle beraber, genel 
görüşme iısbeğM ştimıdilik doğru butaaldığımıızı arz 
eder, hepimize saygılar sunanım. (ANAP sıraların
dan alkışlar) 

BAiŞKİAN — Teşekkür ederim Sayın Dayı. 
Doğru Yol Partisi Grujbu adına Sayın Yılmaz 

Hastürk, buyurum. 
DYP GRÖBU ADINA YILMAZ 1HSAİN HAS-

TÜRİK {İstanbul) — Saym Başkam, sayın miiletlve-
tolleri; Doğru Yol Parftisü adına yüce heyetinlizi say
gıyla selamlıyorum. 

Genel görüşme, Anayasanın 98 inci maddesi gere
ğince, toplum ve devlet faalliydtterini ilgilendiren bellli 
Ibir konunun Türkliye Büyük Milet MeclM Genel 
Kurulunda görüşüılmesidir. Denötlim faaliyetlerinden 
(bir tanesidir ve doğrudan doğruya Türkiye Büyük 
Miildiöt Meclisinde Aınayasaımıızoa vertillmliş görev
lerden biridir. 

Hükümet adına bu kürsüde geneli görüşmeyle il
gili olarak hükümetimizin görfilsleriinji nakleden 
Saym balkanımız, uzuln bir süredir basında 
gördüğüm halterlerdi, edindiğimiz bilgileri fev
kalade diplomatik bir lisanla gündeme getir
diler. Ancak, bu genel görüşme tekli'fiMn altında 
yaltan fevtkıala|de önemli bir gerçek var: Acaba olay
lar, yalinızca sayın balkanın diplomatik bir lisanla ba
sından naklettiği bilgilerinden ibaret midir; yoksa, 
Türtdiye BülySük MİM MecüslMIn bir genel ıgörlüşjmey-
le, genel bilgi ediinraıesinli gerektirecek kadar önem
li midir? Doğru Yol Partisi olarak, bu konunun bir 
genel görüşmeyle Türkiye Büyük Millet Meclisinde 
değedendMmesıi için; önem taşıyan bir boyutta oldu
ğu kanısındayız ve bu kanımızı doğrulayan; önemli 
noktalara teker teker arz etmek istiyorum. 

Bulgaristan ve Yunanistan'la olan bu problemi
mizde, az evvel saym balkanın da, burada naklettik
leri gibi, üç önemli belge vardır: Bunlardan birisi, 
insan Halklara Evrensel Beyannamesi; ikincisi, Helsin
ki Nihaî Antlaşması ve buna ilaveteni, Türk - Yunan 
ilişiklileri için önemi bir bölge olan Lozan antlaşması, 
Acalba şu anda huzurunuza; önemli bir konu ve 
problem olarak getirilen ikili ilişkilerde, bu iki ülke
de yaşayan Torikler için yapılan uygulamalarda bu 
üç önemli evrensel belgeye bağlı kalınmış mıdır, uy
gun kalınmış mıdır? 

Az evvel Anayaitan Partisi adına söz almış olan 
sayın konuşmacı, Yunanistan'da sön günlerde orltaya 
çıkan ve buradaki ıĵ ktejşllarımıızı direkt ilgilendiren 
konuları glünıdeme getirdiler. Bu konular kamuoyunun; 

malumudur* burada tekrarlamakta yarar görmüyo
rum. Ancak, bunun yanında fevkalade önemli gör
düğüm ve sayım balkanın da bir cümleyle işaret ettiği, 
(batı komşumuz Yunanistan'ım Varşova Palkü üyeleri 
lile yeni anlaşmalar, yeni: arayışlar içinde olması 
meselesidir. 

Simidi, bir yerde Lozan Anılıaşmasıınım tüm müey
yidelerini ülkenizde uy|guitayapa|klsumz ve buma sadık 
kailacalksınıız, öte yandan, sizinle aynı ittifak içinde 
olan bir üilke, bu ittifakın dışında yemi ittifaklar ara-
yacalk ve aynı ülke, bu ilkede Lozan Antlaşması 
teminatı altındaki ırktaşlarımız için yeni asimlaısyon, 
çalışmalarınla girecek ve Türkıiye Büyük Millet Mec
lîsi bu konuda yalnızca basından intikal eden halber-
lerlö yetünecek ve iktidar partisinin sayın sözcüsü, 
böyle bir görüşmenin şu anda Parlamentoda yapıl
maması gereği görüsünü savunacak. Bu Parlamento 
(böylesine önemli konuları görüşmeyecek de, neyi 
görüşecektir?.. Bu Parflaımenitö Türklerini haysiyetimi 
korumak içiinı yapılacak her çalışma hakkında bilgi 
sahibi olmayacak da, hangi bilgilerden yararlanıp 
yarın öbürgün, gerekirse bu Parlamentoya verilmiş 
olan savaş ilanı görevini üstienecektM. Herhangi bin 
klonuıda bilgi sahibi olmıaıyaıcalksımız, bilgilenmeniz yal
nızca balsındaj çıkabilen haberlerle kayıtlı kalacak ve 
Parlamento görevini- yapmış olacak, Olmaz böyle 
şey sayın üyeler!... 

Bir ikinci ve önemli1 konuya daha değinmek is
tiyorum. Bu%arisitan(1da yaşaman genosidi ve asmilas-
yöm hareketin Flizandafci sağır sultam: duydu. Bura
da:, ırktaşlarsınız bir toplum, cok ciddî bir terörle 
karşı karşıyaldır. Ve biz bunu ya|lnızca muhtelif ka-
demelerdekiı siyasî plaltformlara götürüyoruz ve ora
larda ittifaklar anyöruz. Öyle ittifaklar anyoruz 
'ki sayın üyeler, aynı ittifak içimde bulunduğumuz 

.Yunanistan'a; karşı dahi ittifak aramaktayız Bunum 
tümünü topladığınız zaman, Sayın Başbakan sık sık 
tekrar ediyor «baz, Türkiiye'nlin dışarıda tüm itibarını 
artırdık» Hangi itibarıdır ki, ayma ittifak içinde bir 
ülke, karşı ittifak ile ittifaklar kurduğu zaman başka 
yerlerden ittifak arayacak ve bunum ismi de son de
rece güçlü, haysiyetli bir dış politika olacak... 

Sayın üyeler, bütün bunlardan sonra, müsaade
nizle şöyle bir özetleme yapmak İstiyorum: Eğer 
bir ülke fevkalade önemli haklarımıı, savunulması fev-
kalede kolay, açık haklarım savumamuyör ise, o ülke
nin hakları ga|sp edilir. Bugün ortada, bir gerçek 
vardır: Türklerin Yunanistan'da ve Bulgaristan'da 
halkları gasp edilmektedir. Bu bir gerçektir. Bunu, 
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fougün için bir tösarlülf olarak kalbul etmek feVkaftade 
zordur. Güçlü devlet, güçlü duş politika, her zamanı 
her yerjde haklıdır, güçlüdür ve hakkını yedirmez. 

İLHAN AŞKIN .(Bursa) — Anavatan Partisi gilbi 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (Devamla) — Eğer 

sayın üye, böylesıine önemli, böylesine haklı oldu
ğumuz bir konuda, yeni ittifıaJklar arama aczine düşü
yor isek, burada;, bu Parlamentonun bilmesi gerekli 
çak önemli konular vardır, öyleyse, lütfediniz, bu 
Parlamento denetim görevlerinden bir tanesini dalha 
yapsın ve bu konuda gerekli bilgiler, gerekli belge
ler Parlamentoya sunulsun), görüşülsün. 

Eğer yalnızca, «Ibizim görüşümüz bu» diye bumu 
iöy çoUduğutylaj reddeder ve görüşülmesine mani olur 
iseniz, korkanım ki, «Yurtta sulh cihanda sulh» dış 
politikamızın üzerinde yeni İbibik kuşları öter ve za
man son derece geçmiş olur. 

IBu itibarla, Doğru Yol Partisi olarak genel giö-
flüşme lehine oy kullanacağımızı arz eder, yüoe heye
tinizi saygıyla, selamlarım. (DYP sma|lapjn|dan allkış-
flar) 

IBA'ŞKAN — Teşekkür ediyorum Sayın Hastürk. 
ıSosyaldemokrait Halkçı Parti Grulbu adına, Sayın 

Ansan Savaş Arpacıiöğlu, buyurun efendim. 
SHP GRUBU ADINA ARSAN SAVAŞ ARPA-

CIOĞLU (Amasya) — Sayın Başkan, sayın millet
vekilleri; Sayın Başkanlığın yüce kurulda sunmuş ol
duğu gerekçe üzerine, millî ve bağımsız dış politika
mızın bugünlerde ne denli ciddî boyutlara ulaştığı 
gerçeğinden yaklaşarak, Batı Trakya ve Bulgaristan' 
da yaşayan soydaşlarımızın, bugünlerde tahammül sı
nırlarını aşan, tamamen işkence ve teröre dönüşen 
durum ve yaşantılarını sizlere arz etmek üzere bir 
genel görüşme talebinde bulunarak görüş ve duygu
larınıza hitap etmek için huzurlarınızdayım. 

Sayın milletvekilleri, bu konuyu yüce Meclise ge
tirmemin başlıca nedeni, dış politikamızın irdelen
mesi ve komşu ülkelerde özellikle Bulgaristan'da uy
gulanmakta olan asimilasyon politikasının sonuçları 
üzerinde bilgi edinilmesi ve buna göre bir politika 
belirlenmesi ve millî mutabakat sağlanması ihtiyacı
dır. 

Bilindiği gibi Türk-Bulgar ilişkileri birçok evrim
lerden geçmiştir. Zamanla bu ilişkiler, diplomatik za
aflarımızdan yararlanılarak, her boyutu ile, hukuku 
hiçe sayan uygulamalara dönüşmüş ve bugün de bu 
ilişkilerin eriştiği noktaya gelmiştir. Ancak, şimdi, 
Türklerin hak ve özgürlükleri, tüm işkencelerle ko
münist rejimini yaşatanlar tarafından gasp edilmiş, 
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gasp edilmekle kalmamış, beraberinde kitlesel yok 
edilme politikasını amaçlayan rejim ve tahammül edil
mez yöntemlere başvurulmuş ve bu amaçlarında da 
başarılı olmuşlardır. 

Geçmiş tarihlerdeki gelişme, anlaşma ve sözleşme
lere, Türk-Bulgar ilişkileri çerçevesinde değindiği
mizde, bunların birçok evrimlerden geçtiğini görü
rüz. Bu ilişkiler, yapılan özel anlaşmalarla günümüze 
dek süregelmiş; ancak son senelerde, diplomatik za
aflarımızdan da yararlanılarak, başta bu ülke tarafın
dan, âdeta her boyutu ile hukuk hiçe sayılarak, an
laşmalar bir tarafa itilerek, Bulgaristan'da yaşayan 
Türklere, Rus - Türk Savaşından günümüze kadar her 
aşamada, bu denli hor görülmemiş tavır ve cesaretle 
tutumlarını sürdürmüşlerdir. 

Bu devlet, insan Hakları Evrensel Beyannamesi
ne, 1975 Helsinki Antlaşmasına ve dünya .hukuk pren
siplerine duyarsız kalmış ve kendi anayasalarını dahi 
çiğnemişlerdir. Kendi anayasalarının 6, 21, 35, 36, 
48, 49 ve 54 üncü maddelerinde seçme ve seçilme 
özgürlüğü; din< dil, mülkiyet ve ırk ayrımı; kişisel 
mülkiyet hakkı; kamu önünde eşitlik, hürriyet ve 
dokunulmazlık hakkı; konut dokunulmazlığı; söz, ba
sın ve toplantı hürriyetinden söz edilirken, Bulgarla
rın, bunların hiçbirini, burada yaşayan 2 milyona 
yakın Türk'e uygulamak istemediğini görüyoruz. 

Sayın milletvekilleri, bu toplum, bugün bizden, 
yalnızca bir umut beklemekten öte, haklı davaları 
için elimizi elinde, sıcak ilgimizi yanında görmek 
istemektedir. Ulusça tavır koymamızı ve ağırlığımızı 
hissettirmemizi, her gün yaşam kavgası vererek bek
lemekte, «Acaba Türkiye bize ne zaman sahip çıka
caktır» demektedir. 

Yakın zamanda; Türk basınında günlerce izlediği
miz olaylar ve özgürlük savaşı veren ailelere dair ya
zılar, Türk Devletinin ve Dışişlerinin bunlara ne za
man sahip çıkacağı sorusunu da ister istemez günde
me getirmektedir. 70 milyon olacağımız günü mü 
bekleyeceğiz, basiretli bir dış politika mı izleyece
ğiz, yoksa başta ABD olmak üzere bazı yabancı ül
kelerin haklı davamıza sahip çıkmasını mı bekleye
ceğiz1? 

İşte en son yaşanan örnek, Şensoy ailesinin acı 
dramı, Aysel'in özgürlüğü ve nice milyonların isim
leri değiştirilip Belen Adasına, sürgüne, esir kamp
larına götürülürcesine toplanan Türklerin acı dramı. 

Bu örneklerden öte, Türkiye'ye 1950-1951 ve 
1968-1969'da ikili anlaşmalarla göç etmiş ve yer
leşmiş soydaşlarımızın gözünü âdeta kin ve hırs bü-
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rümüş, aftık hükümetin izlediği dış politikaya itimat
ları ve güvenleri kalmamış, âdeta bir psikolojik yı
kıma uğramış ve duyarsız bir Hariciyeyi her zaman 
yüzlerine kapanan bir kapı olarak görür olmuşlar
dır. Çünkü Dışişleri yetersiz ve duyarsızlıktan öte, 
başı ile bürokratik bir tavır ve düşüncede devlet po
litikasını algılamış ve bu olayların vahametine âdeta 
birimleriyle seyirci kalmıştır. 

Bulgar Hükümetinin bu baskı politikası da Tür
kiye'yi açıkça köşeye sıkıştırmış * ve devlet terörüne 
devam ederek, katı boyutlarıyla uygulamalarını sür
dürmüşlerdir. Sebep?.. Devlet politikasının gösterme
lik olarak olaya sahip çıkması ve bu çerçeve ve dü
şünce içerisinde ciddî yürütülmemesidir. 

Sayın milletvekilleri, örneklerini çoğaltabileceğim 
ölçüde, anabaşlıklarıyla size canlı tarih olarak misal
ler sunacağım. Gerekçede de arz ettiğim gibi, ilişikte 
okuyacağım mektupta vurgulayacağım pasajlar şöy
le: «Hastalığımız hepimizin içinde. Düşüncelerimiz 
hep bir. Yaşadıkça hep bir yolda yürümemiz lazım. 
ölürsek, ebedî yataklarımızı yan yana koyun. Hınzır 
hep bir yerde...» diye devam ediyor. Bu mektuplar
dan çoğaltacağım örneklerde, Türklerin isimlerinin 
değiştirilmesi ve bu isim altında mektup yazılmasını 
talep edenler var. Mesela, Hafize'ntn Ani, Sinan'ın 
Simav, Zümrüt'ün Zinov, Sibel'in Suzanna gibi. Yine 
elimizdeki bir mektupta «Servetçiğim daha neler yaz
sam? Neler neler yazmayı da istesem yazamam. Biz 
de sizleri düşünüyoruz. Ne mutlu sizlere, ne mut
lu...» diyor, tşte böyle gerçekten yürekler acısı mek
tup örnekleri elimde fazlaca var. 

Sayın milletvekilleri, yine basınımızda yer alan 
haberlerde, ismini değiştirmek istemeyen Türkü idam 
edip, evi ile birlikte yaktıklarını okumuştuk. Beş Tür 
kün, ölümü göze alarak. sınırı geçme başarısı göste 
rip, Türkiye'ye sığındığı zihinlerdedir. Yine Roman
ya'ya iltica edip, oradan bir Türk TIR kamyonu ile 
Türkiye'ye kaçmayı başaran bir gencin acı dramı 
hâlâ hatırlardadır. Bu denli, boyutları tahammül sı
nırlarını aşan, insanca yaşamı çekilmez boyutlara ula
şan ve kendi öz çocuğunun ismini değiştirtmemek 
için öldürmeyi bile göze alan bir annenin acı vahşeti 
hususunda hâlâ mı duyarsız kalıp, bana değmeyen 
yılan bin yaşasın, zihniyeti ile tayır koymayacağız? 
En son haberlerde ise anayasal tüm yetkileri üzerinde 
olan Varna bölgesi milletvekilinin Yugoslavya üze
rinden ülkemize iltica ve sığınma hakkı istemiyle Tür
kiye'ye geldiği malumdur. Halil îbişoğlu adlı bu mil
letvekilinin oturuma davet edilip, bizzat dinlenmesi
ni çok isterdim. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, elimdeki vesikadan 
da anlaşılacağı: üzere, bu Varna bölgesi milletvekili
nin adı Lubomir Alexiev olarak değiştirilmiştir. 

Görüştüğüm kişiler bakınız neler diyor: Uluslar
arası Af örgütünün yayımladığı raporda, «Kardeşim 
ve yeğenimin ismi değiştirilerek hunharca öldürüldü
ğünü öğrendim» derken, gözleri dolu dolu oluyordu. 
Buradan geçen Bulgar TIR'larına karşı gözünü kin 
ve intikam hırsız bürümüş. Bu TIR'lar Türkiye'de 
rahatça cirit atmakta; fakat senelik izinlerini Türki
ye'de geçirmek için gelen yabancı ülkelerdeki Türk 
işçileri, Bulgaristan'dan transit geçerken dahi, binbir 
güçlükle karşılaşıp, âdeta işkence görmektedir. 

Yüce kurula arz edeceğim, elimdeki Uluslararası 
Af örgütünün bir raporunun fotokopisinde ise, çe
şitli meslek dallarına mensup 395 kişinin ismi mev
cut bulunmaktadır. Bunlardan 114'ü öldürülmüş, geri 
kalanları sürgüne gönderilmiş ve cezaevlerine kapa
tılmıştır. Bu olay 1984 yılı Aralık ayı ile 1985 yılı 
Mart ayı içerisinde vukubulmuştur. tşte devletin ha
riciyesinin, oradaki Türklerin yaşamlarıyla ne denli 
gayri ciddî boyutlarda ilgilendiği gerçeği burada ya
tıyor. 

Bulgarların tarihte kendi adları olmamakla bera
ber, hiçbir ülkede de - tarihe baktığımızda - kişinin 
iradesi dışında isim değiştirme örneğine rastlamak 
mümkün değildir; en azından, Hitler devri Almanya* 
sında dahi bu yöntem kullanılmamıştır. 

1956 ve 1959 yılları arasında, eğitimde asimilas
yon hareketlerinin başladığını ve eğitim politikası adı 
altında, Türkçe eğitim yapan okulların ortadan kalk
tığını; 1963'te de Türkçenin tamamen yasaklanıp 
okullarda Bulgarca eğitim yapıldığını görüyoruz. Ay
rıca, seyahat özgürlüğü halkın elinden alınmış, haber
leşme yasaklanmış; değil gelenekleri icabı akraba dü
ğünlerine katılmaları, cenazelerinde dahi bulunma
ları men edilmiştir. Bugün İzmir Fuarında dahi kendi 
mallarının yalnızca teşhirini yapan ve her şeyi yalan
larıyla güllük gülistanlık gösteren bir ülkeyi neden 
protesto etmeyişimiz, hatta ekonomik ambargo uy-
gulamayışımız, izlediğiniz millî dış politika açısın
dan düşündürücü ve üzücüdür. 

Manisa'nın Selendi ilçesindeki yüzde 45 Bulgar 
sermayeli mermer fabrikasının yöneticilerinin Bul
gar olması biraz düşündürücü değil midir? Neden böy
le dış politika uyguluyoruz? Kime şirin görünmek 
istiyoruz? Zira, ata binen hayli yol almıştır; bize ar
kasından bakmak mı düşecek, yoksa, kararlı bir bti-

— 297 -



T. B. M. M. B : 7 

rokratik zihniyetten uzak, ulusal çıkarlarımız ve ba
ğımsızlığımız doğrultusunda; bir politika mı uygula
yacağız? 

Sayın milletvekilleri, Batı Trakya'da yaşayan Türk
lerin durumu ve yaşantıları bunlardan pek de farklı 
olmamakla beraber, özellikle yoğun olarak Gümül-
cine, Kavala, tskeçe ve yakın bölgelerde ağır koşul
larda yaşayan 120 bin civarındaki Türk, kültürel, 
ekonomik ve manevî baskı altında tutulmaktadır. 
'inanç hürriyetleri engellenip, açıkça ırkçılık yapılmak
ta, kültür ve sanat eserleri yok edilmektedir. 

Yunanistan'ın son günlerdeki, eğitim ve vatandaş
lık %onusunda Batı Trakya'da yaşayan Türklere bas
kılarını yeniden yoğunlaştırması ve bu artışın, Bul
garistan'daki Türk azınlığa karşı başlatılan asimilas
yonla aynı döneme rastlaması dikkat çekicidir. Çün
kü, Todor Jivkov ve Papandreu görüşmesinde, bu 
konulara fazlasıyla yer verildiği gözden kaçmama
lıdır. 

Yunan Hükümetinin, Lozan Antlaşmasının yanı 
sıra, Birleşmiş Milletler însan Hakları Sözleşmesi ile 
Avrupa frisan Hakları Sözleşmesi ve Irk Ayrımı ile 
Mücadele Bildirisi gibi insan haklarını kapsayan çok 
sayıda uluslararası metne imza atan bu ülkenin ta
vır ve hareketleri ilgili hükümleri ihlalle kalmayıp, 
gelişen olaylarla insanlık tarihine, kültürüne ve sa
natına karşı hasmane tutumuna, tarafımızdan, karar
lılıktan öte, günlük politikalarla çözüm bulma yolu 
tercih edilmeye kalkılırsa, Türkiye, komşuları üzerin
deki haklı davaları savunamaz duruma gelebilir. 

Değerli milletvekilleri, örneklerine değindiğimizde, 
yaşayan Türk nüfusun dağılımı Iskeçe'de yüzde 45, 

•Gümülcine'de yüzde 55, Dedeağaç'ta ise yüzde 5'tir. 
Türkiye'ye yakın iskân edilmiş olan köyler baskı 
altında tutulup, insanlar göçe mecbur edilerek, kal
dırılıp dağıtılmış; bazı köylere ise giriş ve çıkışlar 
özel izin belgesine talbi tutulmuş; Türk isimleri zorla 
değiştirilip, bu bölgedeki Türk okullarına öğretmen 
tayini ile kitap sokulması ve okutulması yasaklan
mış; muhtelif sosyal ve kültürel dernekler kapatılmış; 
eğitim ve anayasal haklar eşit olduğu halde, farklı 
uygulamalar yapılagelmiştir. Bu baskıların yanında, 
ekonomik baskılar had safhaya ulaşmış, Türklerin 
elinden mülkiyet hakları alınmış ve zorla kamulaş
tırma yöntemi uygulanmıştır. Ayrıca, Türklerin yo
ğun olarak yaşadığı bu bölgelere, özellikle değişmez 
valiler atanarak, tamamen taraflı baskı uygulamalarını 
sürdüregelmektedirler. 
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J Elimdeki raporda, Yunan mahkemesinin bir karar 
örneği vardır. Bu örnekte kısaca «Yunanistanda 
Türk yok» denmektedir. Bu, ibret verici bir tablo
dur. Halbuki, diğer bir belgede, yani Dünya tnsan 
Haklan Bülteninde yer alan bir yazıda ise, burada 
yüzde 1 oranında Türklerin yaşadığı belgelenmekte
dir. Bu uyguladıkları mezalimde, göstermelik bir araş
tırmaya göre de, - yine aynı ekonomik dergisinin bir 
sayfasından aldığım fotokopide- insan haklarına say
gı, kendi ülkelerinde yüzde 94, Türkiye'de de yüzde 45 

I olarak vurgulanmaktadır. 

Yunanistan, bu politikasını açık tavırla uluslar-
I arası platformda kullanarak, AET bünyesinde dahi 

rahat olabilmek için, azınlıklar problemini etkisiz ha
le getirmeyi, amaçları doğrultusunda uygulamış ve 
Avrupa'daki bazı ülkelerdeki azınlık meseleleri, ege
men devletleri, kültürel, siyasî, hatta uluslararası te
rörizm' konusunda da rahatsız eder hale gelmiştir. 

Türkiye açısından bakıldığı zaman, Lozan Ant
laşmasının imzasından bu yana, altmış yılı aşkın bir 
zamandır, millî bir politika izlenmesinin, bugünkü 
hükümetin anlayışı dışında, gerekliliği bir bütün ola
rak meydana çıkmakta ve olaylar bunu göstermekte
dir. 

îşte, Yunanistan'ın takip ettiği Batı Trakya siyase
tinin başarılı olmasının temel sebebi, ülkenin caydırı
cı, ciddî, tutarlı ve millî bir dış politika ve birim
lerini oluşturup, devletçilik kavramlarının kalıpları 
içerisinde, uzman ve sürekli kadrolara sahip bir hari-

I ciye biriminin oluşturulmasıdır. 
Bu olay ve konular, Kıbrıs ve Ege sorunu gibi 

boyutları büyümüş meselelerden biraz farklı ve teme
linde Lozan Antlaşması hukuk prensiplerinin bulun
duğu konulardır. Oluşan bu olaylar, apaçık bunun 
ihlalidir. Türkiye Cumhuriyetinin uluslararası hukuk 
düzeninde varlığının belgesi olan Lozan Antlaşma
sının önemi mutlaka tartışılmaz. Burada, Türk var
lığının sona erdirilmesi hareketi ve aksiyonu, bu ant
laşmanın bir bölümünün ortadan kalkması anlamıyla 
beraber, Yunan dış politikasında, uzun vadeli anti -
Türk politikalarının hedef olduğu bu uygulamaların 
ışığında konu daha ciddî boyutlarda ele alındığında 
açıkça ortaya çıkar ve bu antlaşmanın bütünlüğü 
kavramının, göz ardı edilmemesi gereği de daha iyi 
anlaşılır. 

Sayın milletvekilleri, en temiz vicdanlar, insanı, 
i yaşamı, adaleti ve özgürlüğü savunanlardır. Bu ül

kelerdeki, değil yalnızca baskı altında yaşayan soy-
I faşlarımızın, diğer ülkelerde yaşayan Türklerin de 
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haklı davalarına sahip çıkmak ve yanında olmakla 
beraber, yarınlarda, burada oluşacak durumlara da 
bugünden duyarlı olmak ve o kitleleri acı kaderleriy
le başbaşa bırakmayıp, bugün Bulgaristan'da yapı
lan kitlesel soykırıma son verilmesi için kendilerini 
süratle masaya davet edip, ciddî ve tutarlı ölçüde 
kararlılığımızı göstermemiz zamanını iyi kullanmalı
yız. Yoksa, tarihî bir sözü uynutmamamız gerekir: 
Cesaretsizlik ve kararsızlıklar, daima haksız olanlara 
cesaret sağlar. 

Yüce Meclise saygılar sunuyor, izah etmeye ça
lıştığım olayların ışığında, konuyu sağduyu ve vic
danlarınıza bırakıyor, değerlendirilmesini siz sayın 
milletvekillerine ve tarihe mal ediyorum. 

Saygılarımla. (SHP ve HDP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arpacıoğlu. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Sayın ismail 

Şengün; buyurun efendim. (HDP sıralarından alkış
lar) 

HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Sayın Arsan Savaş Arpacıoğlu'nun, Bulgaristan Türk
leri ile Batı Trakya Türklerine yapılan mezalim ve 
baskılar konusunda, bir Meclis genel görüşmesi açıl
ması önergesiyle ilgili olarak, Hür Demokrat Parti 
Grubu adına görüşlerimizi arz ediyorum. Bu vesi
leyle yüce Meclise de derin saygılarımızı teyit edi
yorum. 

Değerli arkadaşlarım, önergede iki konu bir ara
ya getirilmiş; bir tanesi Bulgar mezalimi konusu, 
diğeri de Batı Trakya Türklerine yapılan baskılar 
konusu. Bulgar mezalimi konusunu, yaklaşık iki yıl 
kadar önce biz Türkiye Büyük Millet Meclisi men
supları olarak, Batı'dan öğrendik. Yani, Türkiye Cum
huriyeti Hükümeti, kendi istihbaratı içinde edindiği 
bilgileri, büyük Meclisimize getirmedi; fakat Batı' 
nın yayın organları ve bu arada bazı enstitüler, bu 
konuyu gözlerimizin önüne serdiler. 

Konu, belki basit olarak birkaç noktada özetlene
bilir : Birincisi, Bulgaristan'da yaşamakta olan Türk 
ırkından Bulgar vatandaşlarının Türkçe konuşmala
rının önlenmek istenmesi ve hatta, o kadar ileri gi
dilmek suretiyle,, böyle bir konuşma yapıldığı anda 
kendilerine para cezası verilmesi, tekrarı halinde de 
daha ağır cezalara muhatap tutulmaları. Diğeri, iba
det hürriyetiyle ilgili olarak yapılan baskılar; cami
lerin tahrip edilerek kiliselere dönüştürülmesi ve top
lu olarak ibadet imkânının Bulgaristan'da yaşayan 
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Türklere tanınmamış olması. Nihayet, içlerinde en 
önemlisi; Bulgaristan'da yaşamakta olan Türklerin 
isimlerinin gayet sistemli bir uygulama ile ve kısa 
bir süre içinde -zannediyorum 1984 Martıyla 1985 
Şubatı arasında- Bulgar isimlerine çevriliyor olması. 

Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'ın büyük bir 
problemi var. Nedir bu problem? Bulgaristan'ın bü
yük problemi; bu ülkede yaşamakta olan Türklerin 
nüfus artışlarının, diğer Bulgar vatandaşlarına göre 
fevkalade hızlı olmasıdır. 

Şimdi takdir buyurun, Bulgaristan'ın nüfusu için 
10 milyon deniyor. Bu 10 milyon nüfusun, resmî ra
kamlara göre, kesinlikle bir milyonu Türktür; ama 
gayri resmî rakamlara göre belki bu nüfus iki mil
yon civarındadır. 

Bulgaristan'daki nüfus artışıyla ilgili olarak şimdi 
size birkaç örnek vermek istiyorum: Türklerin ya
şadığı bölgelerdeki nüfus artışı - yani doğumlarla 
ölümler karşılaştırılıp arta kalan bakiye oranlandı
ğında- 1979 yılında Kırcaali bölgesinde binde 17,9. 
Halbuki, bizatihi Bulgar Hıristiyanlarının yaşadığı, 
diyelim ki Vidin bölgesinde nüfus artışı diye bir şey 
yok 1979 yılında, bilakis nüfus azalışı var; — 4,8. 
Bulgaristan'da bir başka bölgede, Mihalorgrad'da, 
ise, yine nüfus artışı değil; fakat nüfus eksilişi var 
seneler arasında ve üstelik 1979rdan bu yana, bu nü
fus artışındaki eksiliş -biraz ters ifade ama anlaşılı
yor - daha da hızlanmakta. 

Şimdi, bu durumda, Bulgarlar ciddî endişe içine 
düşmüş bulunuyorlar. Türk azınlığı olarak, oradaki 
Bulgar nüfusunu bir süre sonra yakalayacağız ve ta
biî ki Müslüman isimleri, Türk isimleri, Bulgar isim
lerinden daha fazla olacak. Çareyi, kesin bir asimi
lasyonda bulmuşlar. Uluslararası kuralları, İnsan Hak
ları Evrensel Beyannamesini, Helsinki Anlaşmasında 
varılan kararları; bırakınız bunların hepsini; azın
lıklarla ilgili olarak Türkiye - Bulgaristan arasındaki 
anlaşmaları bir tarafa, bırakmışlar ve hepsinin de üs-
tündedeğerli arkadaşlarım, Bulgar Anayasasını ihlal 
etmek pahasına, Bulgaristan'daki Türk azınlığının 
haklarını gaspetme ve Bulgaristan'da yaşayan Türk
lere baskı yöntemini uygulamaya devam etmişler ve 
hızlandırmışlardır. 

Bugün, özellikle isim kampanyası konusunda, ma
alesef atı alan Üsküdar'ı geçmiştir. Sayın Dışişleri 
Bakan Vekili, biraz önce burada, bugüne kadar Türk 
Hükümetinin - tabiî kendilerinin iktidara geldikleri 
1984 yılından sonra- yaptıklarını, hattı hareketlerini, 
sanıyorum on - oniki kalem halinde, bir bir dile ge
tirmeye çalıştılar. 
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Bir noktada kendilerine bir tavzihte bulunmak is
tiyorum : Türk Hükümeti olarak, Dışişleri Bakanlığı 
olarak elbette bu konuda hareket içindedirler; ancak 
bu harekete sadece Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 
değil, millî dış meselelerde bir bütün halinde olan 
Türkiye Büyük Millet Meclisi de katkıda bulunmuş
tur. Örneğin, kendimin de üyesi bulunduğum Kuzey 
Atlantik Assamblesinde Türk parlamenterleri ve - üze
rini vurguluyorum- Türk muhalefetine mensup üye
ler, Bulgar meselesini Genel Kurula getirmeye mu
vaffak olmuşlardır. (HDP sıralarından alkışlar) Te
şekkür ederim. 

İsterseniz bunu, bu nedenle, bir millî hareket ola
rak ifade edelim; sadece Türk Hükümetinin davra
nışları olarak değil, Türk Hükümetinin yanında Türk 
Parlamentosunun da dış ve millî konularda yekvücut 
hareket edebildiğinin çok ciddî ve güzel bir işareti 
olarak kabul edelim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — İstemi
yorlar. 

İSMAİL SENGÜN (Devamla) — isterler. 
Sevgili arkadaşlarım, konunun diğer yönü Batı 

Trakya Türkleriyle ilgili. Sayın bakan anlattılar; 
Batı Trakya Türkleriyle ilgili olarak da bazı ciddî 
sorunlar belirmiş. Orada yaşayan Türk asıllılar, ehli
yet almada ciddî güçlüklerle karşılaşıyorlar; bina ona
rım izni temin edemiyorlar; pasaport almada ken
dilerine baskılar uygulanıyor veya ertelemeler, gecik
meler tatbik ediliyor; sınav sistemi konusunda, özel
likle Türk okullarında bazı baskılar veya istenme
yen davranışlar sözkonusu. 

Şimdi, Batı Trakya Türklerine uygulanan; fakat 
dünyanın hiçbir yerinde azınlık haklarıyla bağdaşma
yan bu davranışlar karşısında, Hükümetimizin bugü
ne kadar ne yaptığını Sayın Bakan açık olarak dile 
getirmediler. Bulgar mezalimi konusunda bazı hare
ketlerde, davranışlarda bulunmuşlardır; fakat Yunan 
baskılarıyla ilgili olarak, oradaki azınlığımızla ilgili 
olarak, Hükümetimiz ne tür davranışlarda bulun
muştur, hangi uluslararası arenalarda bunları dile ge
tirmiştir? Gönül arzu ederdi ki, bunlar da en az Bul
gar meselesinde olduğu gibi, burada tadat edilmiş 
olsun. 

Şu halde, genel görüşmeye yol açacak istekleri
mizin birisini bu noktada yoğunlaştırmamız müm
kündür. Genel görüşmeyi, özellikle Batı Trakya Türk
lerine uygulanan bu baskılar konusunda, bu nokta
da, yapmak mecburiyetinde olduğumuz kanısında
yım. Aksi halde, biraz önce ifade etmeye çalıştığım 

gibi, Bulgarlar bulgarlaştırma, oradaki Türklere Bul
gar ismi verme konusunda, artık kendilerine düşeni 
— kendi Meclis Başkanlarının ifadesiyle - çok kısa bir 
sürede, hızlı olarak sona erdirmişlerdir. O konuda atı 
alan Üsküdar'ı geçmiştir. 

Şu halde, aynı konuda aynı durumla karşılaş
mamak için, bu genel görüşmenin bu çatı altında 
yapılması gerekir. 

Diğer taraftan, 22 Şubat, 4 Mart, 10 Nisan ve 
7 Ağustos 1985 tarihlerinde Bulgaristan'a verilen no
talar var. Bugün 30 Eylül 1986. Hükümet olarak 
son nota 7 Ağustos 1985 tarihinde verildiğine göre, o 
günden bu yana bulgarlaştırma konusunda Türk Hü
kümeti Bulgaristan'a nota vermekten vaz mı geçmiştir; 
artık bir şey yapılamayacağının ifadesi midir bu. 
Bu konunun da burada açıklığa kavuşturulması ge
rekir. 

Nihayet, sayın bakanın ifade ettiği çeşitli ulus
lararası arenalarda, bizatihi Türk Hükümetinin yap
tığı çıkışların pratik herhangi bir sonucu olmuş mu
dur? Herhangi bir ülke bizim adımıza Bulgarlarla 
temasa geçmiş midir? Bulgar yetkilileriyle görüşleri
mizi tartışmış mıdır? Bizim tarafımızı tutan davra
nışlarda bulunmuş mudur? Bu konunun da burada 
bu genel görüşme içinde mütalaa edilmesi gerekir 
kanısındayım. 

Değerli milletvekilleri, gerek sayın bakan, gerek
se Anavatan Partisi Grubu adına konuşan değerli 
arkadaşımız, bu genel görüşmenin şu anda yapılma
masını önerdiler. Herhalde, iktidar grubu da bu konu
da daha- önce bir karar almış olsa gerek. Sözcü ar
kadaşımla biraz önce konuştum ve «Bu kadar kuv
vetli konuları bizatihi kürsüye getirdiniz. O halde, 
neden genel görüşme istemiyorsunuz?» dedim; ama 
bir cevap alamadım. Sayın Bakanımız, «Mesele na
ziktir, onun için genel görüşme yapmayalım» dediler. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— öyle demedim. 

İSMAİL SENGÜN (Devamla) — öyleyse ben 
yanlış anladım. Belki zabıtlardan bunu bulabiliriz. 
Ben ifadenizin, «bu nazik meselede genel görüşme 
yapılmaması» şeklinde olduğunu hatırlıyorum. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Ben zamanlama bakımından, «mesele bu aşama
da iken» dedim. 

İSMAİL SENGÜN (Devamla) — Bu aşamada bu 
nazik mesele için genel görüşme yapılmamasını uy
gun gördüler. 
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Değerli arkadaşlarım, şahsım ve Hür Demokrat 
Parti Grubu olarak bizler, bilakis bu genel görüşme
nin bizzat bu aşamada yapılmasının daha yararlı 
olacağı kanısındayız. Çünkü optimal nokta odur ve 
yarın meseleler bizim inisiyatifimizin tamamen dışı: 

na çıkabilir. Onun için yüce Meclis bu nedenle bu 
görüşmeye «evet» demelidir. 

Değerli arkadaşlarım, özellikle Bulgar mezalimi 
konusunda bugüne kadar en ciddî araştırmayı - eğer 
yanılmıyorsam - Türk Hükümeti değil de, uluslararası 
bir örgüt yapmıştır. Türk Hükümeti bunu mesele ola
rak mı görmemiştir veya istihbaratımız mı bu kadar 
zayıftır; bunları anlamak mümkün değil. Ayrıca, bu 
konudaki araştırmayı Sayın Bakanımız da refere et
mişlerdir. Türk Hükümetinin bir üyesi olarak, o da
hi bu ciddî araştırmadan yararlanmış durumdadır. 
Şu halde burada akla, acaba hükümetimiz bu çok 
ciddî konuda kendisine düşeni yapmamış mıdır, yap
mak istememekte midir ve bunun için ayıracak bir 
miktar fonu yok mudur, gibi sualler gelmektedir. 
Zira fonlarımız, Allah'a şükür gayet mebzul vazi
yettedir. Biz, bize düşen işi bir uluslararası örgütün 
incelemesinden, araştırmasından mı öğreneceğiz? işte 
değerli arkadaşlarım, genel görüşme bunun için de 
lazımdır,. 

Nihayet şunu ifade etmek istiyorum, mademki Sa
yın Bakan, «Bu konularda, hükümet olarak bize dü
şen her türlü fedakârlığı yapmaya hazırız» buyurdu
lar. O halde kendilerinden, pratik bir davranışta bu
lunmalarını rica edeceğim. 

DEVLET BAKANI A. MESUT YILMAZ (Rize) 
— Fedakârlık olur mu? Hükümetin vazifesi olur. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Düzeltiyorum 
Sayın Bakan. 

«Kendilerine düşen her türlü maddî ve manevî 
katkıyı yapmaya hazır- olacaklarını» söylediler. Şu 
halde kendilerine bir öneride bulunuyorum. 

Değerli arkadaşlarım, Bulgaristan'da şu kadar mil
yon Türk var, Yunanistan'da şu kadar Türk azınlığı 
yaşıyor, hatta Yugoslavya'da şu kadar Türk azınlığı 
var, belki de Arnavutluk'ta var, belki de Romanya'da 
var. Hükümet olarak bir karar almış, «kim olursa 
olsun, sınır dışına çıkarken 100 doları hükümete ve
rir» demişiz. 100 doların Türk Lirası olarak karşılığı 
bugünkü şartlarda 70 000-75 000 liradır. Peki, Bul
garistan'dan göç etmiş ve 5 nüfuslu bir aile, Bul
garistan'da yaşayan Türkleri ziyaret etmek istese, is
tanbul'dan Sofya'ya tren ücreti kişi başına 22 000 -
25 000 lira olduğuna göre, demek ki, her bir aile fer-
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. di için 75 bin lira ilgili fona yatırılmak suretiyle Türk 
Hükümeti Hazinesine ve 25 bin lira da yol masrafı 
olarak vermek zorunda kalacaktır. Hangi Türk ailesi 
bu maddî fedakârlıkta bulunup ayrı yaşadığı aile fert
lerinin yanına gidebilir? 

Bu kararlar ve bu acayip uygulama dolayısıyladır 
ki, ayrı yaşayan aileler birkaç yıldan beri birbirleri
ni görememektedirler ve biz bu nedenle, bu aileler
le ilgili bilgilerden mahrum bulunmaktayız. Eğer iki 
akraba aile, birbiriyle bayramdan bayrama da olsa 
konuşamaz, dertleşemezse, o aileler arasındaki sos
yal bağlantı kopar sevgili arkadaşlarım. 
> O nedenle, bu 100 dolar meselesinin, en azından 
ayrı yaşayan aileler için göz önüne alınmaması, dışa
rıya çıkan bu fertlere -yılda en az bir kez- fonsuz 
dışarıya çıkma hakkı tanınması gerekir kanısında
yım. 

Bu ifadelerimle . bu konudaki görüşlerimizi özet
lemiş oluyorum. Yüce kurulunuza en derin saygılar 
sunuyorum. (HDP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
önergedeki imza sahiplerinden birinci imza sahi

binin gösterdiği, Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih 
Alcan. 

Buyurun Sayın Alcan. (SHP sıralarından alkış
lar) 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; ben sizlerle, Batı Trakya'daki soy
daşlarımızın sorunlarından ziyade, Bulgaristan'da ya
şayan soydaşlarımızın sorunlarını tartışmak ve Tür
kiye Büyük Millet Meclisinde genel görüşme açılması 
için şahsım adına konuşma yapmak üzere söz aldım. 

Sayın milletvekilleri, yüce Meclisimizin kürsüsün
den, sizlere üçüncü defa, Bulgaristan'da yaşayan soy
daşlarımızın sorunlarından bahsedeceğim. Bildiğiniz 
üzere, bütün devletlerde azınlık toplulukları vardır. 
Bunlar, milletlerarası antlaşmalar ile sağlanan din, dil, 
kültür, ad, örf ve âdetleriyle, bulundukları devletlerin 
hudutları dahiünde yaşarlar. Dünyanın hiçbir yerin
de, ırkçılık politikasıyla insanlar, kendilerinin taşıdık
ları öz varlıklarından zorla vazgeçirtilmemişlerdir. 
Türk Devleti olarak tarihin hiçbir yerinde ve devrin
de Türkler, baskı, tehdit, terör ve zalimlikle, gayri 
Türk unsurlarım din ve milliyet değiştirmeye katiyen 
mecbur etmemişlerdir. 

Görüyoruz ki Bulgar Devleti, tüm milletlerarası 
antlaşmaları bir kenara iterek, günlerdir konusu edilen 
ve acı gerçek olan soykırım savaşına kulakları kapalı 
devam etmektedir. Buldukları müsait zemin içinde de 
hedeflerine ulaşmışlardır. 
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Sayın milletvekilleri, aylardır dertlerini 51 milyon- ı 
hık Türk Ulusuna bildiren binlerce soydaşımızın gü
vence kaynakları nedir, düşünmek gerekir. Günümüz 
dünyasında milletlerarası antlaşmaları hiçe sayarak I 
hedefine varan bu devletin uygulamalarına «dur» di
yecek gücü ve bilgiyi kendimizde bulmalıyız ki, Türk' I 
ün varlığı bir daha ispatlansın. Bugüne kadar izlenil-
diği üzere, tüm Bulgar makamlarının verdiği demeç
lerin asılsız olduğu ortaya çıkmıştır. Bulgarların ta
rihi ve eğitimi, hep Türk esaretinden, Türk barbarlı- I 
ğından bahseder ve kendi milletine devamlı Türk düş- I 
manlığını aşılar. Bu insanlık dışı olayların iç yüzünü I 
Avrupa basını ve televizyonu dünyaya açıklarken, I 
bizler konuyu hâlâ gerçek yönleriyle bilemiyoruz. I 
Türk Hükümeti, işkenceye uğrayanlara, öldürülenlere, I 
isimleri ve dinleri değiştirilenlerin sayılarına ve ıstı- I 
raplarına çok ağır tempolarla kulak vermeye devam I 
ederken, bir zamanlar, «tavşan bayırı aşacak» demiş- I 
tim. Şimdi bu sözü aynen tekrarlıyorum, maalesef tav- 1 
şan bayırı aştı. O gün ile bugün arasında Türk dış- I 
politikasında, diplomasinin beceriksizliği apaçık orta- I 
ya çıkmıştır. Bulgarlar halktılar ki, Türklere karşı yap
tıkları her kanunsuz işlere, insanlık dışı değişikliklere I 
Türk Hükümeti kulak vermiyor, Türkiye kendi iç dert- I 
leriyle uğraşıyor; bu düşünceden hareketle, Türklere I 
karşı ellerinden geleni yaptılar ve soykırımına devam I 
ederek hedeflerine ulaştılar. Bugünün Bulgaristan'ı ge
lecekte yarının Rusyası. olacağından, Bulgarlaşan Türk- I 
lerde gelecekte Ruslaşacaklardır. Bunu da şöyle ger- I 
çekleştiriyorlar : İlkokullarda öğrencilere birinci yıl I 
Bulgarca, ikinci yıl Rusça okutulmasının maksadı bu- I 
dur. Ad değişimlerinde, Bulgar yerine Hıristiyan kö- I 
kenli isimleri koyuyorlar ve kendilerince, azınlıkların I 
gönüllü olarak asimilasyonu sonucu elde edilecek yep- I 
yeni bir sosyalist, komünist ulus meydana getirmeyi I 
düşünüyorlar. Gelecekte, Bulgar asıllı insanların da I 
asimile edileceklerini Devlet Başkanı Todor Jivkov I 
söylemektedir. "Bir an şöyle düşünelim. Bulgaristan' I 
daki soydaşlarımızın tümünü Türkiye'ye kabul etsek, I 
Bulgaristan hükümeti buna nasıl tepki gösterirdi aca- I 
ba? O zaman kara kara düşünmez miydi? Çünkü yer- I 
altındaki madenlerde, ağır işlerde, sanayide ve ziraa- I 
tin her alanında canla başla çalışan ve çalıştırılanla- I 
rın tümünün emekçi Türkler olduklarını gayet iyi bi- I 
lirler. İşte bu emekçi Türkler de onların can damarı- I 
dır. Bu damar kesilince kimleri nasıl çalıştıracaklardır? I 
Onun için de Bulgaristan yaptıklarını bir masaya koy- I 
sun ve gören gözleriyle konuyu bir kere daha inceleme- | 
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ye alsın. Aklını başına alıp Türk azınlıklarının elini 
öpsün. Her taşın altında Türk emeğinin varlığım gör
sün. 

Bulgaristan bilmelidir ki, Bulgaristan Türkleri sev
medikleri, beğenmedikleri ve benimsemedikleri bir dü
zende yaşamak zorunda bırakılmış olsalar da, bunca 
yıl ellerini kollarını bağlayıp oturmamışlar, varlıkla
rını sürdürebilmişler, kendilerini yetiştirmeyi başarmış
lar; hani bir söz var, iğne deliğinden deve geçirmeyi 
göze almışlardır. Bu derece çileli ve bölünmüş aileler
den teşekkül eden bu insanlar, daha fazla yalnız bı
rakılmamalıdırlar. Sayın özal iktidarının iş bitirici, 
planlı ve programlı çalışan bakanları ve milletvekil
leri, sizlere soruyorum : Bugün ikibuçuk senedir gün
demde bulunan soykırım savaşına «dur» diyecek bir 
bilinmeyen formülünüz elinizde var mı? Varsa lütfen 
söyleyin. Türk Ulusu, «bu sorunun halledilmesi için 
daha ne kadar bekleyeceğiz» demektedir. Lütfen, zah
met olursa iş bitiriciliğinizİ ispatlayınız ve bu mil
leti sevindiriniz. 

Türkiye'de 13 milyon Bulgaristan göçmeni vatan
daşımız vardır, sizlere oy vermedikleri zaman sakın 
kızmayınız ve gücenmeyiniz. Sayın Başbakanımız, Tür
kiye'de fakir fukaranın işini bitirmiştir. Bulgaristan'da 
da, bu geçen zaman içinde 2,5 milyon Türk'ün ümit
lerini bitirdiğine göre, gerek iç politikasıyla ve gerek
se dış politikasıyla Türk halkından ara seçimlerde ge
reken dersi de almıştır. Kendisini bu konuda düşün
meye davet ediyorum. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Sen ders aldın, utan 
be! 

SALİH ALCAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, dışişlerimizin beceriksiz politikalarını aylardır her 
fırsatta izliyoruz. Bulgaristan'a yapılan şahsî baskılar 
hiçbir netice vermediğine göre, bu gerçekler karşısın
da dünya kamuoyu ve uluslararası kuruluşlar tepki
lerini Bulgaristan'a değil, Sovyetler Birliğine yönelt
melidirler. Sovyetler, Bulgaristan'a «dur» derse, Türk 
azınlıkları baskı ve zulümden kurtulacaklardır, düşün
cesindeyim. 

Konuşmama son verirken, burada bulunan ve Bul
garistan'daki yakınlarından, akrabalarından ayrı olan 
bütün soydaşlarımıza sabırlar dileyerek, milletvekili 
arkadaşlarımızın genel görüşme teklifimize «evet» oyu 
kullanacaklarına inanarak yüce Meclise en derin saygı
larımı sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
Sayın milletvekilleri, genel görüşme önergesi üze

rindeki öngörüşmeler tamamlanmıştır. 
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Şimdi genel görüşme açılmasını oylarınıza sunaca
ğım: 

Genel görüşme açılmasını kabul edenler... Genel 
görüşme açılmasını kabul etmeyenler... Genel görüş
me açılması kabul edilmemiştir. 

Sayın milletvekilleri, çalışma süremizin dolmasına 
çok az bir zaman kaldı; yeni bir konuyu görüşmek için 

çalışma süremizin uzatılması karan alınması gereke
cektir. 

O nedenle, yeni seçilen sayın milletvekillerinin an-
diçme törenini yapmak ve gündemde bulunan konuları 
sırasıyla görüşmek için, 1 Ekim 1986 Çarşamba günü 
saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.50 

»••<« 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 

A) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Antakya Endüstrisi Meslek Lisesinde elektro
nik bölümü açılmasına ilişkin sorusu ve Millî Eğitim 
Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı 
cevbı (7/1262) 

'Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Eşsiz Atatürk'ün milletine son armağanı Hatay'ın 

kurtuluşunun 47 nci yıldönümünde Antakya'da En
düstri Meslek Lisesinde açılması zarurî olan Elektro
nik Bölümü hakkında aşağıdaki sorulanımın Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Balkanı Sayın Metin Emir-
oğlu tarafından yazılı olarak cevaplandırılması hu
susunda delaletinizi saygıyla rica ederim. 

IMJ Murat Söfcmenoğtu 
Hatay, 

1 < Antakya'daki Endüstri Meslek Lisesine Elektro
nik Bölümünün açılması zaruretine inanıyor musu
nuz?* 

2İ Çağdaş Türkiye'nin geleceği olan Elektronik 
Bölümü niçin 1987 programından çıkarılmıştır? 

3. !Bu hususta ne gi'bl tedbir almayı düşünmekte
siniz?., 

T.O 
Millî Eğitim1 Gençlik ve 

'Spor 'Bakanlığı 
Erkek Teknik öğretim 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 716.0 (31) Yat. Şb. 24.9,1986 

10287 
Konu : Yazılı soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel Sekreterlik) 

Milletvekili ıSayın Mustafa Murat Sökmenoğlu 
tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılmak üzere 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına sunulan 
ilgi yazı ekindeki soru önergesi incelenmiştir. 

Söz konusu 'okulda, 1986 - 1987 öğretim yılından 
itibaren 5.9.1986 tarih ve 9698 sayılı onay ile Elektro
nik bölümü hizmete açılmıştır.-

ıBillgrlerinizi ve gereğini arz ederim., 
iMetin Emiroğluj 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

2. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırımdın, 
Kayseri İlindeki iki futbol takımının 3 üncü millî 
lige alınmamasının nedenine ilişkin sorusu ve Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun ya
zılı cevabı (7/1280) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Gençlik 

ve Spor Bakanı 'Sayın Metin Eirnıiroğlu tarafından aci
len yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
Muzaffer Yıldırımı 

Kayseri 

Kayseri 4 adet nizamî çim futbol sahası olan na
dir kentlerimizden 'biridir. Alt yapısı ve sahası olma
yan, futibofcusunu ve kulübünü destekleyebilecek, 
deplasmana gönderebilecek durumda bile olmayan 
bazı vilayetlerin takımlarının 3 üncü millî Jige siyasî 
baskılarla alındığı 'bir gerçektir. 

Bu durum karşısında : 
"1« 3 üncü millî lige dahil edilen 10 takımın hm 

susiyefcleri nelerdir? Hangi ölçü ve nedenlerle 3 üncü 
millî lige dahil edilmişlerdir, isim, isim ve gerekçeli 
olarak açıklanması, 

2i Yufkanda 'bahsettiğimiz gibi gerek sahası ha'-ı 
kımından ve gerekse kulüp sayısı (56) bakımından, 
gerekse de maddî imkânlar bakımından her türlü im-> 
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kâna sahip Kayseri'nin iki güzide amatör takımları 
Kayseriigücü ve Emniyetspor takımları müracâat et
tikleri halde 3 üncü millî lige niçin alınmamıştır? 
Sebebinin açık açık izah edilmesi, zira bu hususu Kay-
serispor severleri merakla beklemektedirler. 

T.C, 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı t ' '26.9.1986 
Beden Terbiyesi ve Spor; 

Genel Müdürlüğü! 
FutJbol Federasyonu 'Başkanlığı 

Dairesi : Planlama Şb< Md^ 
Sayı : 02 - 3 - 86/13933 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 Eylül 1986 'gün ve 7/1280-6618/25774 sa, 
yıl» yazınıza, 

1. 1986 - 1987 Futbol Sezonunda Türkiye 3 ün
cü 1 ilgine alınacak takımlarla ilgili olarak Futbol Fe
derasyonu Yönetim Kurulunca ilçe merkezinde bu
lunan takımların öncelikle alınması kararma varıl-. 
mış ve bu nedenle genellikle ilçe talkımları olmak 
üzere toplam 23 takım lige dahil edilerek Türkiye 3 
üncü ligi 166 takımdan oluşturulmuştur. 

2. Türkiye 3 üncü ligine alınan 4 takım Türki
ye Amatör Şampiyonasında gruplarında birinci olan 
Trabzon Amatör, Karşıyaka Amatör, Bursa Amatör 
ve Elâzığ Ferrokromspor takımlarıdır. 

3< Üçüncü lige alınan diğer takımlar ise şunlar
dır : Profesyonel faaliyeti hiç bulunmayan Hakkâri' 
nin Yüksekova İlçesinin Cilospor Takımı, Görele İl
çesinin Görelespor, Çayeli İlçesinin Çayelispor, Besni 
İlçesinin Besni Akmspor, Tatvan İlçesinin Tatvanspor, 
Kozan İlçesinin Kozanspor, Turhal İlçesinin Turhal-
spor, Kaman İlçesinin Kamanspor, Marmaris İlçesinin 
Marmarisspor, Dinar İlçesinin Yeni Dinarspor, San
dıklı İlçesinin Yeni Sandıklıspor, Bozüyük İlçesinin 
(Bozüyükspor, Darıca İlçesinin Darıca Gençlerbirliği, 
Gönen İlçesinin Gönenspor, Saray İlçesinin Sarayspor, 
Çeşme (İlçesinin Çeşmespor, Beypazarı İlçesinin Bey-
pazarıspor, Mamak İlçesinin Mamakspor ile Malat
ya'nın Malatya İdman Yurdu takımları alınmıştır. 

Ar? ederim. 
Metin Emiroğkı 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Erzurum îline bağlı ilçelerin okul sorununa ilişkin 
sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/1288) 

30 . 9 . 1986 O : 1 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

ISoru 1, Erzurum ilçelerinden Temel Eğitim Ya
tılı Bölge Okulu yapılmayanlarına hangi yıllarda bu 
okulları yaptıracaksınız?. 

Soru 2< Olur İlçesinde bir Meslek Lisesi açmayı 
düşünüyor musunuz?. 

Soru 3. Erzurum ilçelerinde meslek lisesi olma
yanlar da meslek liseleri yaptırmayı bir programa bağ
layarak inşalarına başlamayı uygun bulur musunuz?, 

Soru 4, Aşkale İlçesinde de Endüstri Meslek 
Lisesi açılamaz mı?., 

Soru 5< Tekman İlçesi Söylemez (Mescitli) Kö
yünde ortaokul öğrenime açılamaz mı? (Ortaokul bi
nası var.) 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ye 

Spor Bakanlığı 25.9.1986 
Erkek Teknik öğretim 

Genel Müdürlüğü 
Sayı : 716.0 Yat. Şb., 183 

10378 
Konu : Yazılı soru önergesi. 

Türkiye Büyük.Millet Meclisi Başkanlığına 
(Genel (Sekreterlik) 

ligi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek
reterliğinin 1.9,1986 tarih ve 7/1288-6627/25804 sayılı 
yazısı.: 

1. Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğ
lu tarafından Bakanlığımızca cevaplandırılmak üze
re Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına * sunu
lan ilgi yazı ekindeki soru önergesi incelenmiştir. 

2,- (Endüstri Meslek Liseleri; bina, makkıa ve 
araç - gereç maliyetlerinin yüksek olması, atelye ve 
meslek dersleri öğretmeni teminindeki güçlükler ve 
meslekî eğitimin pahalı bir eğitim olması sebebiyle 
nüfusu yoğun ve öğrenci potansiyeli fazla olan yeri 
leşim birimlerinde açılmaktadır. 

3. Erzurum ti Merkezinde halen faaliyetini sür* 
düren (2), inşaat halinde (1), ilçelerden ise; Hınıs, Ol
tu, Tortum »ve İspir'de birer Endüstri Meslek Lisesi 
hizmete açık bulunmaktadır. Endüstri Meslek Lisesi 
bulunmayan ilçelerden Horasan'da Endüstri Meslek 
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Lisesinin temeli atılmış olup, Pasinler'de yeni bina 
ve konut, Hınıs'da yeni bina ve konut, Oltu'da ek öğ
retim binası, atelye tevsii ve konut ikmali, Tortum'da 
öğretim binası ve atelye tevsii işleri 1987 yılı yatırımı 
programı ile Devlet Planlama Teşkilâtı Müsteşarlığına 
teklifte bulunulmuştur. Diğer ilçelerde ise Endüstri 
Meslek İJisesi yapımı için belirtilen şartlar uygun ol
madığından, bu ilçelerde Endüstri Meslek Lisesi ya
pımı şimdilik düşünülmemektedir, 

4< Kız Teknik öğretim hizmetlerinin kalkınmadal 
Öncelikli yörelere acilen götürülmesine, çalışılmakta
dır. Ancak, Olur ilçesinin bugünkü nüfusu Kız Mes
lek Lisesi açılması için yeterli olamamaktadır. Aynı 
ilçede m'aihallen 'bina sağlanması 'halinde yaygın eği
tim düzeyinde Pratik Kız Sanat Okulu açılması plan
lamaya alınabilecektir. 

Kız Teknik öğretim Okulu bulunmayan Erzu
rum'un diğer ilçelerinde mahallen arsa temin edile
rek, Bakanlığımıza teklifte bulunulması halinde bina 
yapımı için teklifte bulunulması halinde Valilikle iş
birliği yapılarak ilgili mercilere teklifte bulunulacak
tır, 

5, (Yatılı ilköğretim Bölge okulları, nüfusları az 
dağınık ve okul binası yapılmasında fayda görülme
yen yerleşim birimlerindeki çocuklarımızı ilköğreti
me kavuşturmak amacıyla yapılmaktadır. 

Erzurum ilinde halen faal Merkez - Yavuz Selim, 
(Horasan, Karayazı, Narman, Tekman ve Hınıs ilçe
lerinde birer yatılı 'bölge okulumuz bulunmaktadır, 
Bu okulların toplam yatılı kapasitesi 2 900 kişilik 
olup, ilin yukarıda belirtilen yerleşim birimlerindeki 
çocuklarımız için yeterli bulunmaktadır. 

& Tekman ilçesi Söylemez (Mescitli) köyünde 
ortaokul1 açılması konusu Erzurum Valiliğine incelet
tirilmiştir. Valiliğin ilgi (b) yazısı açıklamalarında; 

a) Adı geçen köyün Karayazı ilçesine bağlı ol
duğu, 

b) Yerinde yapılan incelemede geçici olarak açıl
ması düşünülen ortaokulun (3) derslikli ilkokulda 
açılmasının, İlkokul öğrenci sayısının fazla olması se
bebiyle mümkün olmadığı, 

c) Ayrıca ilkokul bünyesindeki (1) ana sınıfının 
mevcut olduğu ve bu sınıfın ortaokul ihtiyacını kar
şılayamayacağı, 

d) Ortaokul Açılma Esasları Hakkındaki Yönet
melikte belirtilen esasları taşımadığa 

e) Çevre köylerin öğrenci ve nüfus durumu ile 
ortaokul açılması mümkün görülmekte ise de kış mev
siminin ağır geçmesi sebebiyle öğrencilerin gidip gel
melerinin mümkün olmadığı, 

f) Karayazı Yatık İlköğretim Bölge Okulunun 
ortaokul ihtiyacını karşılayacak kapasitede olduğu, 

Hususları belirtilmiş olup, ortaokul açılmasının 
uygun görülmediği ifade edilmiştir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
Metin Emifoğlu; 

Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı 

4. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üne/in, Kay
seri İline kaliteli kömür tahsis edilmesine ilişkin soru
su ve Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Sudi Türel'in 
yazılı cevabı (7[1300) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Enerji ve Tabiî Kaynaklar 

Bakam Sayın Sudi Türel tarafından yazdı olarak 
cevaplandırılmasını arz ederim» 

Mehmelî Üner 
Kayseri 

Kayseri'mizin Yurdumuzda hava kirliliğinin en 
yoğun olduğu illerimizin başında geldiği istatistik 
verileri ve basın tarafından açıklanmaktadır. 

27.2A 985 tarihinde Sayın Başbakanımız tarafın
dan cevaplanmasını istediğim bir sorumda, «Kayse
rimizi kış aylarında yoğunlaşan hava kirliliğinin azal
tılması için ne gibi önlem alınmıştır?» demiştim. 
Devlet iBakanı Sayın Ahmet Karaevli'nin bu soruma 
verdiği 15 Mart 1985 tarihli cevapta Kayseri'ye kü-. 
kürtdİoksit'i az oranlı Olan kömürden temin edilece
ği belirtilmektedir. T.K.Î.'nin Kayseri'deki dağıtım 
deposunda yaptığım incelemede kükürtdioksit oranı 
oldukça yüksek olan Şırnak kömürünün halka % 
45'ide toz olma'k üzere dağıtılmakta olduğu tarafım
dan tespit edilmiştir. Toz olarak verilen bu kömürde 
yanma olayı oldukça yavaş seyrettiğinden hava kirli-
liiğide artmaktadır. Kükürtdioksit oramda yüksel
mektedir. Hal böyle olunca : 

1. 1985 yılında bir sorum üzerine verilen cevaba 
uygun olarak iyi kaliteli kömür (Kükürtdioksit oranı 
az olan) Kayseri'mize ne zaman verilecektir?. 

2, Ankara'da bu konu ile ilgili alınan tedbir ge
reğince 'kök kömür verilmektedir. Aynı kömürden Kay-. 
seriyede verilmesi'mümkün değttmidir?. 
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TA 
Enerji vd Tabiî Kaynaklar, 

Bakanlığı 25.9.1986 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
Sayı : 71-053-2-2495 

Konu : Yazılı soru önergesinin cevabı. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1.9.1986 gün ve 7/1300-6649/25916 sayılı ya. 
zınız. 

ilgi yazı ekinde Bakanlığıma intikal ettirilen Kay* 
seri Milletvekili 'Sayın 'Mehmet Üner'in, Kayseri İli
ne kaliteli kömür tahsis edilmesine ilişkin yazılı so
ru önergesiyle ilgili cevap aşağıda sunulmuştur. 

Kayseri İline 1986 - 1987 ısınma döneminde; 
15 00Q ton Seyitömer kömürü 
17 5O0( ton TunçMek kömürü 
25; 000 ton Sımak kömürü 
;10 00Q ton Sübpi kömürü 

5j 000 ton Briket kömürü 
Olmak Üzere toplam 72 500 ton kömür tahsis 

edilmiştir. Ayrıca, Şırnak stokundan 10 000 ton ve 
'briket stokundan 1 000 ton tahsisleri ile Hin toplam 
kömür tahsisi 83 500 ton olmaktadır. 

Kayseri İlinde teshin amacıyla dağıtılacak Şırnak 
kömürleri, Kömür Satış ve Tevzi Müessesesi Kayseri 
Şubesi deposunda eleme İşlemine talbi tutulmatkadır. 
Ayrıca üretim ünitesine de fozsuz parça kömür gön
derilmesi konusunda gerekli talimat verilmiştir. Kay
seri ttine tahsis edilen Tunçbilek Kömürleri de lav-
varda yıkanarak kükürt oranı azaltılmış şekilde sevk 
edilmektedir, 

'Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulunun 
kararı ve 26.6.1986 tarihli protokol gereğince, Kö
mür Satış ve Tevzi Müessesesinin Ankara Belediyesi 
sınırları İçinde linyit kömürü satış ve dağıtımı durdu
rulmuştur. Bu durumda Ankara'da tüketilmeyecek 
olan Tunçbilek kömürlerinden bir kısmının Kayseri 
gibi hava kirliliği yoğun olan illere sevk edilmesi 
mümkün bulunmaktadır. 

Ankara'da ısınma amacıyla kok kömürü dağıtımı, 
(Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu kararı 
uyarınca yapılmaktadır. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Südi Türel 

Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanı 

5. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, telefon 
rdhberi basım işinin usulsüz olarak ITT Firmasına ve
rildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı 
Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (711303) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Ulaştırma Bakam ıSayın 
Veysel Atasoy tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını arz ederim, 

\Saygı'larımla.ı 
Barış; Can 

Sinop 

(Dünyanın çeşitli yerlerinde, ITT Şirketinin pek 
çok siyasal olaylara karıştığı, kendi çıkarları için, az 
gelişmiş ülkelerde, devlet yönetimine, her türlü mü
dahalede Jbulunduğu tüm dünyaca bilinmektedir. Bu 
olaylardan bir tanesi de Şili'nin Sosyalist Cumhurbaş
kanı AMende'nin bir askerî darbe ile devrilmesi ve 
katilidir. 

Bu gerçekler ABD Yönetimince de kabul edilmek
tedir. CİA ajanlarının, başka ülkelerin sırlarını ele ge
çirmede en çok kullandıkları yol haberleşme sistem-. 
lerine nüfuz etmektir. Bunun için de en iyi hazırlan
mış kuruluş ITT'dir. 

Bu gerçekler tarafınızdan da bilindiği halde, siya
sal sabıkası tarihe malolmuş bulunan ITT'ye PTT' 
nin en kritik işleri, Türk kuruluşlarından alınarak 
tekel şeklinde verildiği söylenmektedir. Bu söylenti
lerin açıklığa kavuşması için aşağtd'aki hususların ce
vaplandırılması gerekmektedir. 

1< Hükümetiniz döneminde, ITT Firmasına PTT 
den hangi işler verilmiştir?' İş verilmişse, ilan ve di
ğer firmalara duyurma hangi araçlarla yapılmıştır?. 

2. Şimdiye kadar Türk kuruluşlıarınca, daha çok 
da Türk Tarih Kurumu Basımevince yapılan telefon 
rehberi basım işinin, hiç bir kimseden teklif alınma-* 
dan ITT'ye verildiği doğru mudur?, 

3.: Bu doğru ise, tüm abone hareketlerini ve bu 
işle ilgili servisleri ITT ile ilişkiye zorlayan bir du
rum doğmuyor mu? Doğmuyor İse bilgi sızmaması 
için gerekli önlemler alınmakta mıdır?, 

4< Türk sanayiinin bu rehberleri basarnayacak 
kadar geri olduğu kanısında mısınız?, 
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T.C, 
Ulaştırma 'Bakanlığı 
Hukuk 'Müşavirliği 30.9.1986 

HÜKMt); : 525-15/618-17899-
5469İ 

Türlüye Büyük Millet Meclisi 'Başkanlığına 
ligi : 1 Eylül 1986 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

Dairesi Başkanlığının 7/1303/6668/26085 sayılı yazı
sı. 

Sinop Milletvekili Sayın Barış Çan'ın PTT İdare
since FtfT Firmasına verilen işlere ilişkin ilgi yazı
nız eki yazılı soru önergesi incelenmiş, cevaplarımız 
aşağıda sunulmuştur-

•Soru \> Hükümetiniz döneminde, ITT firmasına 
PTT'den hangi işler verilmiştir? İş verilmiş ise, ilan 
Ve diğer firmalara duyurma hangi araçlarla yapılmış
tır., 

Cevap 1< PTT Genel Müdürlüğünce ITT Şirke
tine direkt herhangi 'bir iş verilmemiştir, PTT Genel 
Müdürlüğü ile ITT Şirketler grubundan Belçika'da 
kurulu BTM (Bell Telepihone Manufacturin'g Co) ve 
©atı Almanya'da kurulu SEL (Standart Elektrik Lo-
renz) arasında iş ilişkileri 'bulunmaktadır. Bu firma
lar ile yapılan mukavelelerde yürürlükteki mevzuatı-
imiz çerçevesinde bir yol izlenerek, diğer firmalarda 
yazık davet veya genel ilan sureti ile ihalelere çağı
rılmışlardır., 

iSoru 24 Şimdiye kadar Türk kuruluşlarınca da
ha çok da Türk Tarih Kurumu Basımevince yapı
lan telefon rehberi basım işinin, hiçbir kimseden 
teklif alınmadan ITT'ye verildiği doğru mudur?. 

Cevap 2, PTT Genel Müdürlüğü artan hizmet 
çeşitleri ve halkımıza sunduğu yüksek standartlı te-. 
lek'ominikasyon hizmetlerinin gereği olarak «Oll» is
tihbarat servisi ve telefon rehberi dalında iîeri ülke
ler seviyesinde hizmeti amaçlamıştır. Bu konuda Mil
letlerarası ihaleye çıkılmış ve ATT, ITT, IBM Firma
larından teklif İstenmiştir. 

Ancak, ihaleye yalnız Belçika'da bulunan ITT 
World Directories Firması teklif vermiştir. 

Yukarıda da 'belirtildiği gilbİ olay sadece klasik 
anlamda rehber basım İşi değüdir* 

Yurt çapın'da çalışan 'bütün otiomatik telefon abo
nelerine «Oll» istihbarat hizmetinin, 'bilgisayar kul
lanılarak verilmesidir. Buna bağlı olarak gelişmiş ül
kelerde örnekleri bulunan telefon rehberlerinin (ev 
aboneleri ve iş aboneleri sarı sayfalar) bilgisayar kul
lanılarak düzenlenmesi, basımı, dağıtımıdır., 

Soru 3 < İBu doğru ise, tüm abone hareketlerini 
ve bu işle ilgili servisleri ÜTT üe ilişkiye zorlayan 
'bir durum doğurmuyor mu? Doğmuyor ise, bilgi sız
maması için geerkli önlemler alınmakta mıdır?* 

Cevap 3 * «Oll İstihbarat Servisi ve telefon reh
beri» işinde işletme tamamen PTT Genel Müdürlü
ğü tarafından yapılmaktadır. Oll İstihbarat hizmeti
nin sunulmasında yeni teknoloji kullanılarak, bilgi
sayar daha etkin rol alacaktır. Ancak, sistemin işletil
mesi tamamen PTT tarafından yapılacağından her
hangi bir firmaya abonelerin gizli bilgilerinin veya 
abonelerce açıklanmasını- istemedikleri bilgilerin ya
yınlanması söz konusu değildir*. 

Kaldı ki, telefon rehberleri vatandaşların kullanı
mına açık olarak verilmhekte, PTT Merkezlerinde 
ankisörlü umumî telefon kabinlerinde hizmete hazır 
bekletilmektedir. 

ıSoru 4, Türk Sanayiinin bu rehberleri basama-
yacak kadar geri olduğu kanısında mısınız?, 

Cevap 4* «Oll istihbarat Servisi ve telefon reh
beri» işinin bir kısmını teşkil eden rehber basımı, iha
leyi kazanan firma tarafından yürütülecektir* 

Ancak, işin ekonomisi bakımından İşçilik, nak
liye,- dağıtım ve memleketimizdeki basım teknoloji
sinin ileri durumu gözönüne alındığında firma da 
rehberin memleketimizde basılacağını beyan etmiştir. 

Bilgilerinize arz ederim, 
Veysel A'tasoy 

Ulaştırma Bakanı 
6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu7nun, Afrika'daki yardıma muhtaç insanlar için 
ülkemizde toplanan paralara ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı Kâzım Oksay'ın yazılı cevabı (7/1305) 

Türkiye HÜyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Afrika'daki açlara da kucak açan yüce milletimizin 

'bağışladığı yardımlar hakkında aşağıdaki sorularımın 
Devlet Bakanı Sayın Kâzım Oksay tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılması hususunda delâletinizi saygı 
ile rica ederim. 

14.8.1986 
Mi Murat Sökmenbğlu 

Hatay 
L Afrika'daki yardıma muhtaç insanlara camiler

de fakir fukaraya yardım için toplanan paralar gibi mi 
makbuzsuz para 'toplanıyor? Bu paralar nasıl toplanı
yor, köylerdeki sandıklar nasıl açılıyor, kimler bu pa
ralara .sahip çıkıyor, bu hususta alınan tedbirler nedir?., 

2. Toplanan paralara makbuz kesmeme âdeti niçin 
geflMlrriişItıir? Makbuz olmayınca Yüce Milletimiz ver
diği paraları nasıl murakabe edecektir?. 
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3# İBugüne kadar ne kadar para toplanmıştır, he
def ne kadardır, toplanan yardımlar Türk Parası kar
şılığı dövizle imi yapılacaktır?, 

T.CS 

Devlet Bakanlığı 26.9.1986 
Sayı : 2.02 « 7780! 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tl'gi : Türkiye Büyük iMillet Meclisi Başkanlığının 

1.9.1986 gün ve Kanunlar ve Kararlar Dairesi Baş
kanlığının 7/1305-6679/26149 sayılı yazısı, 

Hatay Milletvekilli (Sayın Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Afrika'daki yardıma muhtaç insanlar için 
ülkemizde toplanan paralara ilişkin yazılı soru öner
gesine verilen cevaplar aşağıda belirtilmiştir., 

1< iAfrika ülkelerine yardım için başlatılan ba
ğış kampanyası, 2860 sayılı Yardım Toplama Kanu
nuna uygun olarak hazırlanan ve 'bütün valiliklere gön^ 
derilen 4.6.1986 tarih ve ,1.4.63 - 33, - 86 - 3243 sa
yılı Başbakanlık Genelgesine uygun olarak yürütül-f 
mektedir. Söz konusu genelgeye göre bağışlar, nakdî 
ve aynî olarak yapılabilmektedir. Nakdî (bağışların 
da kutu veya sandığa para atma, doğrudan doğruya 
bağış hesap numarasına para yatırma, makbuz kar
şılığı yardım yapma ve posta çeki aracılığıyla para 
gönderme gibi şekillerle yapılabilmesi anılan geneli 
gede öngörülmektedir. 

Kampanya süresince 'bağışların makbuzla toplan
ması kuraldır. Bu maksat içlin kullanılmak üzere tak
riben 60 000 cilt mak'buz bastırılarak İllere dağıtıl
mıştır. Ancak, camîilerdeki kampanya sırasında mak
'buz kesilmesinin zorunlu kılınması halinde izidiham 
doğabileceği ve kampanya hâsılatının önemli ölçüde 
azalabileceği düşünülmüş, hu nedenle mülkî amirleri
miz, kampanyanın başarısını azaltabileceği sonucuna 
vardıkları takdirde, camilerdeki kampanya, sırasında 
makbuz kesmeMen sarfınazar etmeye yetkili kılınmış
lardır. Fakat, bu durumlarda da sandığın başında, 
mülkî amirler tarafından, 'güvenilir kişilerden olu
şan bir heyetin görevlendirilmesi öngörülmüştür. San-; 
dlıığa para a!Üm!a i'şü tamaımfflanı>nıca şaddık hleıyielt'i para
yı sayacak, tutanağa bağlayacak ve bankadaM bağış 
(hesabıma yaltiıraiaalkltıır,' 

KentÜn uygun görülecek yerlerine yerleştirilebilecek 
bağış sandıkları ise, kilitli olacak ve ancak mülkî 
amirlerin veya yetkili kılacağı kişilerin huzurunda 
açılabilecektir. 'Bu yöntemlerin benimsenmesi safha
sında Sayın Milletvekili'nin haklı olarak değindiği 
endişeler düşünülmüş ve tartışılmış; fakat, bu kam

panya sırasında mülkî amirlerce görevlendirilecek ki
şilere önce güvenmenin, bu güveni kötüye kullandık
ları ortaya çıktığı zaman cezalandırılmaları cihetine 
gidilmesinin daha uygun bir yaklaşım olacağı ve 
muhtemelen kampanyayı daha çok verimli kılacağı 
sonuouna varılmıştır.: 

2̂  Birinci maddede de belirtildiği gibi, kural ba
ğışların makbuz karşılığı yapılmasıdır. Yukarıda da 
ifade' edildiği veçhile bu kuralın uygulanmamasını 
haklı kılan sebeplerin vukuunda, yardım toplama 
hususunda başka yöntemlerin de tatbik edilmesi do
ğaldır. Diğer yandan, 2860 sayılı Yardım Toplama 
Kanunu, yardımın makbuz dışında da toplanabileceği-
nli öngörmektedir.. Anılan kanunun 5 inci maddesi, 
makbuz karşılığı yapılacak yardımların yanısıra, be-» 
lirli yerlere kutu koymak, bankalarda hesap açmak, 
yardım pulu çıkarmak, eşya piyangosu düzenlemek 
ve benzer yöntemleri uygulamak suretiyle yardım 
toplanabileceğini derpiş etmektedir., 

öte yandan, yapılan bağışlar T.C. Ziraat Banka
sı Ankara Yenişehir Şubesi'ndeki 304.40 - 6776 nu
maralı hesapta toplanmaktadır. Her türlü harcamalar; 
ise Bakanlar Kurulu'nun Afrika Ülkelerine yapıl
makta olan yardıma ilişkin 5.6.1986 tarih ve 85/9573 
sayılı Kararı uyarınca oluşturulan Bakanîıklararası 
Koordinasyon Kurulunca yürütülmektedir. Bu sebep
le, toplanan paralar ve harcamaların murakabesi hu
susunda tereddüde mahal bulunmamaktadır. 

3H Yukarıda belirtilen banka hesabına şu ana 
kadar intikal eden bağış tutarı 600 milyon TL. ci
varındadır. Kampanyada herhangi bir hedef rakam 
•belirlenrnliş değildir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yar
dım için belirttikleri rakam 10 milyon dolardır. Bu 
meblağı bugünkü döviz kuru rayici ile takriben 6,5 -
7 milyar liraya 'tekabül etmektedir. Söz konusu ta
vana devlet bütçesinden tahsis edilecek ödenek ve 
bağış kampanyalarında toplanacak meblağlar ile ula
şılacaktır. 

Bu yıl açılan kampanyanın hâsılatının Bir M'ilyar 
liranın üzerinde olacağı tahmin edilmektedir. 

Afrika'ya yapılacak- yardım gıda, ilaç ve teknik 
yardım olarak gerçekleşecektir. Gıda ve ilaç yar
dımı Bakanlar Kurulu'nun ilgili kararı uyarınca ve 
1985 yılında Somali'ye yapılan yardımda olduğu gi-> 
bi, T.C. Kızılay Derneği aracılığıyla ulaştırılacaktır. 
Teknik yardımın ilgili ülkelere nasıl ulaştırılacağı 
hususunda ise nihaî karar verilmiş değildir. Bu hu
sus, yardım alacak ülke makamlarıyla yapılacak bir 
dizi temas sonucunda belirlenecektir. Eğer bu teknik! 
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yardım meselâ Türkiye'deki bir tarımsal eğitim mer
kezinde, açlıktan etkilenen ülkelerin teknisyenlerine 
tarımsal üretimi artırma teknikleri konusunda bir 
eğitim programı uygulanması suretiyle gerçekleşecek
se, Afrikalı teknisyenlerin Türkiye'deki masrafları 
Türic Parası olarak, Türkiye'ye geliş -. gidiş yol mas
raflarının da THY uçaklarının sefer yaptığı yerlere 
kadar olan bölümü yine Türk parası ile, geri kalan 
kısmı Türk parası karşılığı dövizle yapılacaktır. Mas-» 
rafların döviz harcamasını 'gerektiren bölümünün 
FAO, UNIDO, Aslanı Kalkınma Bankası, UNDP gi-
<t>i uluslararası kuruluşların teknik yardım program
ları çerçevesinde karşılanması imkânlarının 'bulunup 
(bulunmadığını belirlemek içlin anılan uluslararası ku
ruluşlarla temaslar sürdürülmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Kâzım Ok'say 
©evle* Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'-
nun, asgari ücret ve kıdem tazminatına ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Ba
kanı Mustafa Kalemlinin yazılı cevabı (7/1309) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın
dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim, 

Saygılarımla, 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Herkese yeteneğine göre ücret verilme
si içlin asgari ücret sistemi için taban - tavan konu
labilir mi?^ 

,r 

Soru 2„ Asgari ücretten vergi ve sigorta primi 
kesilmedi kaldırılamaz mı?. 

Soru 3. Kıdem tazminatları masrafa yazıldığın
dan tazminat dolayısıyla maliyece ödeniyor olduğun
dan ve kıdem tazminatı sadece Türkiye'mizde işve
ren ödediğinden, bu tazminatın işverene ödenmesi 
kaldırılırsa fiyatlarda bir düşüm olur mu?. 

Soru 4* Üretici kâr hadlerinde maiyet muhase
besi sistemi üzerinden hesap ile bÜr kâr haddi tavanı 
tespit edilemez mi?. 

30 . 9 . 1986 O : 1 

TC 
Çalışma ve Sosyal Güvıenliik 

Bakanlığı 30 . 9 . 1986 
Çalışma Genel Müdürlüğü 

Sayı : 13-0-637/15846-036248 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (Başkanlığına 
İlgi : Başbakanlığın 10.9.1986 tarihli, K. K. Gn. 

Md̂  18/106-1868/05183 sayılı yazısı ekinde alınan1 

1.9.1986 tarihli, 7/1309-6694/26280 ©ayılı yazınız. 
İlgi yazınız ekinde alınan, Erzurum MİHetvekıiM 

Hilmi Nalbantoğlu'nun Başbakanımıza tevcih ettiği 
ve 'Başbakanımız tarafından kendileri adına tarafım
dan cevaplandırılması tensip edilen yazılı soru öner
gesi incelenmiştir. 

1. 1475 sayılı İş Kanununun 33 üncü maddesi
ne göre kurulan Asgarî Ücret Tespit Komisyonu ta
rafından tespit edilen asgarî ücret işçinin gıda, ko
nut, giytim, sağlık, Ulaşım ve kültür gibi zorunlu ih
tiyaçları dikkate alınarak tespit edilen bir taban üc
retidir. Bu balkımdan 'işçilere asgarî ücretin altında 
bir ücrebin ödenmesi kanunen mümkün değildir. As-
garî ücretin üzerindeki ücret ve sosyal haklar ise ta
raflar arasında hizmet akitleri ve toplu iş sözleşme
leri 'ile serbestçe beMenebilmektediir. Bu sistem içe
risinde asgarî ücrete tavan konulması mümkün bu
lunmamaktadır. 

2. Ülkemizdeki sosyal güvenlik sistemi, primli 
sistemi ihtiva etmektedir. Nitekim, 506 sayılı Sosyal 
Sigortalar Kanununun 72 nci maddesi, iş kazaları ile 
meslek hastalıkları, hastalık, analık, malullük, yaş
lılık ve ölüm sigortalarının gerektirdiği her türlü yar
dım ve ödemelerle, her çeşit yönetim giderlerini kar
şılamak üzere Sosyali Sigortalar Kurumunca, bu Ka
nun hükümlerine göre prim alınacağını hükme bağ
lamaktadır. 

Anılan Kanunun 77 nûi maddesinde, prime esas 
kazanç, sigortalıların o ay için hak ettikleri ücret
ler olarak bdirlenmiştiir. Buna göre, sosyal sigorta 
primi, sigortalının uzun ve kısa vadeli sigorta hak
larına karşılık olmak üzere, prime esas kazancı üze
rinden işçi hissesi ve işveren payından meydana gel-
mektedlir. 

Primli sosyal güvenlik sisteminde, sosyal güven
lik kapsaımı içinde bulunan herkes, sosyal güvenlik 
hakkının temini için belirli kaideler ve oranlar dahi
linde, kazancına göre sigorta primi ödemek zorunda 
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•bulunması sebebiyle asgarî ücretten sigorta primi 
alınmaması konusunun 'bu sistem içlinde uygulama 
alanı bulunmamaktadır. 

Diğer taraftan 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 2361 sayılı Kanunla değişlik 61 inci maddesine 
göre, ücret, [işverene tabi ve belirılu bir işyerine bağlı 
olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve 
ayınlar ile sağlanan ve para 11© temsil edilebilen 
(menfaatler alarak tanımlanmıştır. 

Asgarî ücretin de, işyerinde görülen hizmet karşı
lığı işverence 'işçiye ödenen 'ücret olması sebebiyle 
vergiden muaf tutulması mümkün görütmemektedir. 

3. Kıdem tazminatının kimfere, hangi haillerde 
ve ne (miktarda ödeneceği 1475 sayılı İş Kanununun 
2320, 2762 ve 2869 sayılı kanun'larla değişik 14 ün
cü maddesinde düzenlenmiştir. 

Anılan madde, 1475 sayılı İş Kanununun kokleş-
mıiş temel ımaddeterimden 'birlidir. Bu bakımdan iş 
hukuku uygulamamızda yerleşmiş ıbir müessese olan 
kıdem tazminatının 'işverence ödenmesinin kandırıl
ması düşünülmemeiktedir. 

4. Rekabete dayalı serbest pazar ekonomi siste
minde fiyatta" serbestçe belirlendiğinden, Ikâr haddi 
tavanı tespit edilmesinin bu sistem 'içerisinde uygu-
flaımıa alanı 'bulunmamaktadır. 

Bilgileriniz© arz ederim. 
'Doç. Dr. Mustafa Kaıiemli 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanı 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, işçilerle ilgili yeni düzenlemeler yapılmasına iliş
kin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 
Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı (7/1310) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik 'Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
'Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İşçiler 'için 'bir sicil cüzdanı düzenlene
mez mi? 

Soru 2. İş ıBuLma Kurumu, aylık, 15 günlük ve
ya en iyisi haftalık bir dergi çıkararak bu dergi ile 
liş arayanları ('işçinin tam evsaf, kimlik ve adresini) 
yayınlayamaz mı? (Tabiî üşç'i sicil cüzdanından da 
kontrol ederek yalnız 'boşta olan işçiler için bu dergi 
yayınında yer verilmelidir.) 

Soru 3. Esnaf demekleri bu iş 'bulma konusun
da İş Bulma Kurumu ile 'irbibaltlı kılınamaz mı? (Es
naf ve Sanatkâr dernekleri kendi emeklilerinden bir 
'büro açmak suretiyle bu iş© yardımcı Olabilir.) 

Soru 4. Asgarî ücret vergi ve sigorta primi kap
samı dışına bırakılamaz mı? 18 yaşına, hatta aske
re gidene kadar sigortasız, vergisiz çalıştırma temin 
olunamaz mı? (Askere giderken tazminat ödenme 
mecburiyeti yüzünden askerliğini yapmamış olanlara 
ıjş verilmiyor.) 

TC 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı 29 . 9 . 1986 
Sayı : SGK-0513/1275/8682 

Konu : Soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 Eylül 1986 tarih ve 7/1310/6695/26281 sa
yılı yazınız. 

Erzurum Miiletivekili Hilmi Nallbarttoğlu'nun il-
ıgide kayıtlı yazınız ekinde alman, işçilerle ilgili yeni 
düzenlemeler yapılmasına ilişkin yazılı Soru önergesi 
Bakanlığımca incelenmiş olup konu hakkındaki Ba
kanlığım görüşü aşağıda 'belirtilmiştir. 

Yazılı Soru önergesindeki, İşçiler için bir sicil cüz
danı düzenlenemez mi sorusundaki bahsi geçen sicil 
cüzdanı deyiminden; işçilerin kimlikleri, meslekleri ve 
çalışma hayatları ile ilgili bilgilerin bulunduğu bir 
belge anlaşılmaktadır. 

Gerek 1475 sayılı İş Kanununun 21 inci, gerekse 
854 sayılı Deniz İş Kanununun 11 inci maddelerinde 
'belirtilen ve Bakanlığım bağlı kuruluşu olan İş ve 
İşçi 'Bulma Kurumu tarafından tek tip olarak bastırı
lan ve parası mukabilinde işverenlere; işçilerine ver
mek mecburiyetinde oldukları ve yukarıda bulunan pa
ragraftaki bilgileri kapsayan «Çalışma ve Kimlik Kar
nesi» verilmektedir. 

(Bu belge, soruda belirtilen «Sicil Cüzdanı» ile aynı 
mahiyette olup uygulama 'Kanun hükümleri doğrul
tusunda sürdürülmekte ve her işçiye bu belgenin ve
rilmesi için işverenler sürekli olarak denetlenmekte
dir. 

Ayrıca çalıştığı işten herhangi bir sebeple ayrılan 
işçilerin de karneleri mevcut olup bilahara yeni bir işe 
girmeleri halinde aynı karne üzerinde gerekli işlem-
'ler kaldığı yerden devam ettirilmektedir. 

Bu arada çalışma yaşına girmiş olmakla birlikte, 
i herhangi bir işe girmemiş vatandaşlarımıza, işçi sta-
j tütoüınü kazanmadıklarıındiae kendlilbriine «Çalışma ve 
| Kimlik Karnesi» verilmemektedir. 
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Bakanlığım (bağlı kuruluş olan ılş ve İşçi Bulma 
Kurumunun aylık, 15 günlük veya haftalık bir dergi 
çıkararak bu dergi vasıtası ile iş arayanların yayın
lanması hususunda ise; 

(Bakanlığım bağlı kuruluşu olan İş ve İşçi Bulma 
Kurumunun yurt içinde yapmış olduğu işe yerleştirme 
(hizmetleri genelde mahallî (Local) olarak sürdürül
mektedir. (Bir başka anlatımla, işsiz vatandaşlarımız 
'bulundukları, olundukları veya memleketleri olan ma
hallerde gerek şahsen ve gerekse Kurum aracılığı ile 
işe 'girmek için çaba ıharcamaktadırîar. Kurum da yurt 
içi çalışmalarını 100'ü aşkın II ve İlçelerdeki şube ve 
büroları aracılığıyla sürdürmekte ve her 'birimin sı
nırları belli hizmet alanını kapsamaktadır. 

İş ve İşçi Bulma Kurumunun; hizmet verdiği 100'ü 
aşkın birimde gerek işsiz ve gerekse açık iş imkânı 
çok farklı ve sayısal olarak da çok değişiktir. Bunun
la birlikte işsizlerin sayısı ve durumu da çok değişken
lik göstermektedir. Yurdumuzda iş arayanların bir 
kısmı halen bir işte çalışmakla birlikte daha iyi şart
larda iş arayanları da kapsamaktadır. 

Yükardaki açıklamalar ışığı altında; çıkartılacak 
ibir derginin Türkiye çapında olması ve bütün iş ara
yanların da bu dergide yayınlanması zorunlu bulun
maktadır. 

Kurumca yalnız, 50 ve daha fazla sayıda işçi ça
lıştıran işyerleri ve kuruluşlara soruda belirtilen bil
gileri ihtiva eden isim ve nitelik çizelgeleri sakat ve 
«ski hükümlüler için 1974 yılından beri gönderilmekte 
ise de bu uygulamadan da harcanan para, işgücü ve 
zamana rağmen sağlıklı sonuçlar alınamamıştır. 

îş ve İşçi Bulma Kurumunun yurt çapındaki 100'ü 
aşkın hizmet biriminde açık işler Kurum binalarının 
önünde bulunan ilan panoları ve küçük şehirlerde de 
ibuna ilaveten Belediye hoparlörleri ile de iş arayan
lara günlük olarak duyurulmaktadır. Bu hizmetlere 
paralel olarak Kurumca aylık yayınlanan «Açık İş
ler Bülteni» vasıtasıyla Kuruma intikal eden açık iş
ler kamuoyuna duyurulmakta olup ayrıca açık işler 
ile iş arayanların sayısı, nitelikleri ve meslekleri iller 
İtibariyle istatistik yayınlar halinde işverenlere ve ka
muoyuna duyurulmakta, 

Alınan bütün bu tedbirlere rağmen, iş arayanın, 
iş tefriki yapması işi beğenmemesi ve benzeri sebep
lerden dolayı bir kısım açık işler de karşıianamamak-
tadu*. 

Ayrıca 1475 sayılı İş Kanunu ile; açık işlere uy
gun işçilerin, işçilere de uygun işlerin bulunması gö-
Tevi Devlet adına Kurumca yapılmak zorunda oldu-
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ğundan İş ve İşçi Bulma Kurumunun devreden çı
kartılarak işçi ve İşverenlerin direkt olarak teması da 
kanunen mümkün 'değildir. 

Sonuç olarak; iş arayan bütün yurttaşların soruda 
belirtilen ayrıntılı bilgilerinin bir arada toplanması ile 
bu derginin 1 000 000 civarındaki işverenle ve kamuo
yuna duyurulması maddeten mümkün olamadığı gibi 
mümkün oha dahi faydalı da olmayacaktır. 

Ayrıca, bilindiği üzere 1475 sayılı îş Kanununun 
83 üncü maddesine göre İş ve İşçi Bulunmasına aracı
lık etmek görevi, Devlet adına özel kanunla kurul
muş olan ve Bakanlığım bağlı kuruluşu olan İş ve 
İşçi Bulma Kurumu tarafından yapılmaktadır. Yi
ne aynı kanunun 85 inci maddesi hükmüne görede İş 
ve İşçi Bulma amacıyla özel büro açılması da yasak
lanmış bulunmaktadır. 

ıBu sebeple, yazılı Soru önergesinde bahis konusu 
edilen; esnaf ve sanatkâr derneklerinin kendi emekli
lerinden bir büro açmak suretiyle iş Ve işçi bulunması 
işlemlerini yapması kanunen mümkün değildir. 

Asgarî ücret konusuna gelince; 

Asgarî Ücret, hizmet akti ile çalışanların ekono
mik ve sosyal bakımdan korunması amacıyla, belirli 
kıstaslar dahilinde İş Kanununun 35 inci maddesi ge
reği teşekkül ettirilen Komisyonca tespit edilen en alt 
seviyedeki ücrettir. Kanun hükmünden de anlaşıla
cağı üzere, asgarî ücret bir hizmet karşılığı olarak be
lirtenin ücret olmayıp, işçi, işveren ilişkisinde ücret 
sisteminin en alt sınırlaması dır. Uygulama ise, asgarî 
ücretten aylık alan işçi gerek kamu, gerekse özel 
sektörde yok denecek kadar azdır. 

Anayasamızın 44 üncü maddesi, «Vergi ödevini» 
herkes, kamu giderini karşılamak üzere, malî gücü
ne ıgöre, vergi ödemekle yükümlüdür, şeklinde tanım
lamış, 60 inci maddesi «Sosyal Güvenliği» herkes için 
bir hak olarak belirlemiştir. 

IBu günkü Vergi Sistemimizde, ticarî, ziraî, men
kul, gayrimenkul rant ve ücret kazancı olan herkes, 
muafiyetler ve istisnalar dışında, kamu giderlerine kat
kıda bulunmak üzere, kazancı ile orantılı olarak ge
lir vergisi ödemekle yükümlü kılınmıştır. 

Sosyal Güvenlik Sistemimizde ise, çalışanın uzun 
ve kısa vadeli sigorta halklarından faydalanabilmesi 
için prime esas kazancı üzerinden işçi payı ve işveren 
hisselerinden oluşan sigorta primini ödemesi öngörül
müştür. 

Kalkınmakta olan ülkemizin, gelişmiş ülkeler se
viyesine ulaşılması için millî kaynaklarımızı en ras
yonel şekilde kullananı esas olmakla birlikte, millet 
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olarak maddî ve manevî bütün varlıklarımızın kalkın
ma hamlesine yönlendirmemiz gerekmektedir. 

Diğer taraftan primli sisteme dayanarak kurul
muş ©lan Sosyal Güvenlik Sistemi içinde, bazı grup
lardan prim alınmaması ise, sosyal güvenliğin ana ma
lî kaynağını teşkil eden, sigorta primleri gelirinin azal
masına dolayısıyla sosyal güvenliğin yaygınlaştırılma
sına ve etkinleştirilmesi politikasının gerçekleşmemesi 
sonucunu doğuracağı şüphesizdir. 

IBu genel esaslar dahilinde Yüce Meclisçe kabul 
edilerek yürürlüğe konulan 5.6.1986 tarih ve 3308 sa-' 
yılı Çıraklık ve Meslek Eğitimi Kanununda, 18 ya
şından küçük çocuklarımızın meslekî bakımından re
habilitasyonunu sağlamak, Kalkınan Türkiye Ekono
misine yararlı bir insan gücü olarak yetiştirmek ama
cıyla, aldıkları ücret vergi istisnası içine alınarak, kı
sa vadeli sigorta kollarına ait sigorta primlerinin dev
letçe ödenmesi sistemi getirilmiştir. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Doç. Dr. Mustafa Kalemli 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, vergi veya sigorta borcunu ödeyememiş olan 
müteahhitlere ilişkin sorusu ve Çalışma ve Sosyal Gü
venlik Bakanı Mustafa Kalemli'nin yazılı cevabı 
(7/1313) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Çalışma ve Sosyal Güven

lik Bakanı tarafından yazılı olarak' yanıtlanmasına 
aracılığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İlk yıl vergi veya sigorta borcu tahak
kuk ettirilen bir müteahhidin, ertesi yıl iş alamadığı 
nedeniyle vergi veya sigorta borcunu ödemekte mü
zayakada kalacağını kabul ediyor musunuz? 

Soru 2. Tahakkuk eden vergi veya sigorta prim 
borcunu ödeyememiş bir müteahhidin ertesi yıl enf
lasyon ve vergi ile sigorta prim borçlarına uygulanan 
cezaları ödemesinde de müzayakaya düşeceği doğru 
mudur? 

Soru 3. % hacminin daralmasından ve müteahhit
lerin birçoklarının iş alamamasından ve ayrıca vergi 
ve sigorta borçlarının ödenememesinden ve hatta enf
lasyon ile vergi 'borçları için konulan koşullardan ötü-
ırü borçların ve borç - prim cezalarının ödenememe
sinden hükümet mi, müteahhitler mi sorumludur? 
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Soru 4, Sigorta primlerinin ana borçlarının tah
sili koşulu ile prim cezaları için bir af çıkarılırsa ana 
para prim "borçlarının tahsiline imkân sağlanmış ola
cağını kabul eder misiniz? 

TC 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığt 29 . 9 . 1986 
Sayı : SGK-8681 

Konu : Yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 1 Eylül 1986 tarih ve 7/13'13-6698/26284 sa
yılı yazınız. 

Erzurum /Milletvekili Sayın Hilmi Nalibantoğlu'nurf 
tarafımdan cevaplandırılması istenen «Vergi veya si
gorta borcunu ödeyememiş olan müteahhitlere iliş
kin» Yazılı Soru önergesi Bakanlığımca incelenmiş
tir. 

Anayasamızın 60 mcı maddesi, sosyal güvenliği 
herkes için bir hak olarak tanımlamış, bu güvenliği 
sağlayacak gerekli itedbirlerin alınması ile teşkilat ku
rulması Devlete ıbir görev olarak verilmiştir. 

Anayasamızın belirtilen tanım ve görev hükmüne 
uygun olarak bir veya birkaç işveren yanında çalışan
ların sosyal güvenlik hakları 506 sayılı Sosyal Sigor
talar Kanununda düzenlenmiştir. 

Yine Anayasamızın 73 üncü maddesi, «Vergi öde-
vbni, herkes, kamu giderlerini karşılamak üzere, malî 
gücüne göre, vergi ödemekle yükümlüdür, şeklinde ta
nımlamıştır. 

Kazanç esası üzerinden vergi alınması sistemi de 
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiştir. 

Söz konusu Kanun hükümlerine ©öre, herhangi 
bir iş üslenen işveren, yanında istihdam ettiği işçilerini 
Sosyal güvenlik haklarını, takip eden bir ay içinde il
gili Sosyal Sigorta Müdürlüğüne bildirmekle, yükümlü 
olup, işçinin prime esas kazancı üzerinden yine Ka
nunda tespit edilen oranlar dahilinde işçi hissesi ile 
işveren payını ihtiva eden sigorta primini aylık olarak 
ödemek zorundadır. 

Aynı işveren yıl içindeki ticarî faaliyetine alt gelir 
ve gider durumuna göre belirecek ticarî kazancına ait 
Gelir Vergisi Beyannamesini, ilgili yılı takip eden yı
lın Mart ayı sonuna kadar Vergi Dairesine vermekle 
yükümlü olup, tahakkuk eden vergiyi de taksit süresi 
içinde ödemek zorundadır. 

Belirtilen Kanunlarda, Kanunî mükellefiyetini ye
rine getirmeyen işverenlere kesilecek ve Ihükmolunacak 
Para Cezaları tespit edilmiştir. 
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Diğer taraftan prim alacağı dahil, vergi 'borçları
nı, Kanunî süresinde ödenmeyen işverenlerin borçlu ol
duğu Ikamu alacağına 6183 sayılı Amme Alackaları-
nın "Tahsil Usulü Hakkındaki Kanunun 51 inci mad
desine göre Gecikme Zammı tahakkuk ettirilerek, tah
sil edilmektedir. 

Ülkemizde uygulanan «Serbest Ekonomik Düzen
de» herkes, serbest iradesi ile çalışma hakkına sahip 
olduğu gibi, müteahhit firmalarda, gerek Devlet, ge
rekse diğer Kamu Kurum ve Kuruluşlarca, çeşitli hiz
met amacıyla açılan ihalelere, ıkendi malî hesaplarını 
serbestçe yaparak katılma ve iş üslenme haklan bu
lunmaktadır. 

Konu ile ilgili esaslar 2886 sayılı Devlet İhale 
Kanununda düzenlenmiştir. 

Belirtilen bu hususlar yanında çeşitli sebeplerle 
geçici malî sıkıntıya düşecek, kamu alacağını ödeye
meyen işverenlere, talepleri halinde yine 6183 sayılı 
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Ka
nunun 48 inci maddesi gereği, tescil faizi alınmak 
kaydı ile borçlarına tecil hakkı uygulanarak yardımcı 
olunmaktadır. 

Sosyal sigorta primleri, sosyal güvenlik yardımları
nın, ana malî kaynağı olduğu gibi, Vergilerde kamu 
hizmetlerinin, finansmanını ihtiva ettiği cihetle, borç
larını ödemeyen işverenlere, gecikme zammı için dahi 
olsa bir Af Kanunu çıkarılması düşünülmemektedir. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
iDoç. Dr. Mustafa Kalemli 
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ur ye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 
7 NCİ BİRLEŞİM 

30 . 9 . 1986 Salı 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

1. — Cumhurbaşkanlığı tezkereleri, 
2. — Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığı 

tezkereleri, 

3. -— Başbakanlık tezkeresi. 

4. - Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını 
İnceleme Komisyonunun; Satın Alma Komisyonu 
Başkanlığı, Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercü
me, Basımevi, işletme ve Yapım, Saymanlık, Sosyal 
'Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlükleri, Mal Say
manlığı ile Millî Saraylar Daire Başkanlığa ve Ona 
Bağlı Mal Saymanlığı, Saray ve Kasırlarda İçtüzü
ğün 153 ve Müteakip Maddelerine Göre Yaptığı De
netimle ilgili Rapor (5/109) (S. Sayısı : 467) (Dağıt
ma tarihi : 24.9.1986) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜ ŞMELER 

1. — Kahramanmaraş Milletvekilli Ülkü Söyle-
mezoğlu ve 9 'arkadaşının, anakent ve ilçe belediye
lerine tanınan imar planı yapma veya tadil etme yet
kilerinin kullanılmasıyla ilgili olarak basında yer alan 
iddiaların gerçeklik derecesini tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü mad
deleri uyarmoa bir Meclis Araştmması açılmasına 
ilişkin önergesi (10/25) 

2. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğ-
lu ve 11 arkadaşının, batı Trakya'da yaşayan Türk-
ierin içinde bulundukları durum konusunda Anaya

sanın 98 inci, içtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri 
uyarınca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/16) 

3. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar ve 
23 arkadaşının, hayalî ihracat iddialarının gerçek bo
yutları ile açıklığa kavuşturulması amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/26) 

4. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver ve 29 ar
kadaşının, çay ürünündeki özelleştirmenin sonuçları 
ile AK FA olayının nedenlerini tespit etmek amacıy
la Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü 
maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açılması
na ilişkin önergesi (10/27) 

SOZLU SORULAR 

1. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Teşvik Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir 
ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/673) (1) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan ge
lir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, D.P.T. Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

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



5. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurura ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun. T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

9. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

10. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

11. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 
Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) (1) 

12. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
K.İ.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

13. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

14. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakam ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

15. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yıllan 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

16. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 
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j 17. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

I 18. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 

I Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 

19. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasnnca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta-

I rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

20. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik-' 
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü som önergesi (6/698) (1) 

21. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü som önergesi (6/610) 

22. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına İlişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

23. —- Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü som 
önergesi (6/699) (1) 

24. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nup, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü som önergesi 
(6/700) (1) 

I 25. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/702) (1) 

26. — Edime Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri .arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 

I ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 
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27. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' j 
in, Güney Anadolu Pırojesi nedeniyle yoğunlaşan top- j 
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba- J 
kanından sözlü soru önergesi (6/621) I 

28. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) I 

29. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 15.6.1985 - 31.12,1985 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

30. — Tokat Milletvekili Enver Üzcan'ın, Sivas 
îli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

31. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

32. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

33. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ördü İli Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

34. —, İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

35. — Kars Milletvekili Halis Soylu'nun, Kars -
İğdır - Karakalemdeki Bez ve İplik Fabrikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/757) (1) 

• 36. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum depremzedelerinin kredi borçlarının 
ertelenmesine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/758) (1) 

37. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

38. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Milli Eğitim Gençlik ve 
Spor (Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

39. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri İli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları j 

inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından söz
lü soru önergesi (6/705) 

40. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Petrol Ofisinin Tebriz'den yaptığı fuel • oil ithalatına 
ve taşımacılığına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/770) (1) 

41. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

42. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alman bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/710) 

43. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

44. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

45. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/715) 

46. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

47. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, petrol fiyat
larındaki düşüşün enflasyona etkisine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/771) (1) 

48. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Ülkemiz
de uygulanan kur politikasına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/772) (1) 

49. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, asga
rî döviz varlığı bulundurmadığı iddia edilen banka
lara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/773) (1) 

50. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu» 
ran Bayezit*in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 



51. — îçel Milletvekili Edip Özgenç'ih-, hayali ih
racat olaylarına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/795) (1) 

52. — İstanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

53. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 1 Ma-
yıs'ın resmî bayram günü olarak ilan edilmesine iliş- ' 
kin Barbakandan sözlü soru önergesi (6/748) 

54. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
ülkemizdeki elektrik üretimi ve tüketimi ile tarım 
arazilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/749) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
nakliyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/750) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Merkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/751) 

57. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanması 
için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) 

58. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu İli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından »özlü soru önergesi (6/753) 

59. — Ordu Mületvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/754) 

60. — Diyarbakır Milletvekili Manmud Altunakar' 
in Diyarbakırspor aleyhine Adana'da yapılan gösteri 
ve yürüyüşe ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/764) 

61. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'riun, Topkapı Müzesinde çürümeye terk edildiği 
iddia edilen tarihî çadırlara ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/765) 

62. —- Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

63. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Çu
kurova Bölgesindeki yağışlardan dolayı ürünleri zarar 

gören üreticiler lehine alınacak önlemlere ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/768) 

64. — Ankara Milletvekili Seyfi Oktay'ın, Yüzme -
Sutopu - Atlama Federasyonu Başkanına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/769) 

65. — İstanbul 'Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
bazı devlet sözcülerinin ülkemiz aleyhine verdikleri 
beyanatlara ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/775) 

66. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Romanya gezüsi nedeniyle verdiği demeçlere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/776) 

67. --- Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, Baş
bakanlık Dış İlişkiler ve Basın Danıışmanına iliişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/777) 

68. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

69. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, yol
suzluk (iddialarıyla suçlanan belediye başkanları hak
kında yapılan işlemlere ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/779) 

70. — istanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler* 
in, hayalî ihracat iddialarına karşı yapılan işlemlere 
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin satışına ilişkin «Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/780) 

71. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK AjŞ.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

72. — Adana Milletvekili Metin Üstünelln, Me
murlar dile Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin 
Cezalarının Affı Hakkında Kanunun emniyet men
suplarına uygulanmadığı iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/782) 

73. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'in, Oku
muş Holding'e bağlı Se - Sa Fabrdkasındaki işçilerin 
ücret ve kıdem tazminatı Ödenmeden içten çıkarıldı
ğı iddiasına ilişkin Çalışma ve Sosyal' Güvenlik Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/783) 

74. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Uşak Valisi tarafından bir öğretmenin görevinden 
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alınma nedenine ilişkin içişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/784) 

75. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Ulaş
tırma Bakanının Amerika seyahati sırasında parası
nın çalındığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/785) 

76. — Uşak Milletvekili Yusuf Demircin, Çanak
kale tntepe Tatil Kampında para ödemeden kaldığı 
iddia edilen 'bir valiye ilişkin İçişleri Bakanından 
Sözlü soru önergesi (6/786) 

77. — Uşak MilleCvekili Yusuf Demir'in, bazı gö-> 
revüler ile yakınlarının Çanakkale tntepe Tatil Kam
pından ücretsiz yararlandıkları iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/787) 

78. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadoluda ce
reyan eden yıkıcı ve bölücü olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/788) 

79. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıl
dığı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 

#0. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Zon
guldak - Bartın özel Tip Kapalı Cezaevindekd uygu
lamalara ilişkin Adalet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/790) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Giresun Milletvekili Burhan Kara ve 22 Ar
kadaşının; 5.5.1983 Tarih ve 2821 Sayılı Sendikalar 

• • m< 

Kanununun 28.8.1983 Tarih ve 2882 Sayılı Kanunla 
Değişik 60 inci Maddesinin I inci Fıkrasının Değişti-; 
rilmesi ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler 
Komisyonu Raporu (2/327) <j3. Sayısı : 459) (Dağıtma 
tarihi : 28.5.1986) 

2. — İsparta Milletvekili Fatma Mühriban Er-
den'in; 4.11.1981 Tarih ve 2547 Sayılı Yükseköğre-. 
tim Kanununun 17.8.1983 Tarih ve 2880 Sayılı Ka
nunla Değişik 58 inci Maddesinin (a) Bendinin 4 ün
cü Fıkrasının (Değiştirilmesi Hakkında Kanun Tekli
fi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu (2/339) (S. 
.Sayısı : 460) (Dağıtma tarihi : 29.5.1986) 

X 3. — Bazı İşlem ve Belgelerin Tasdikten Muaf 
Tutulmasına Dair Sözleşmenin Onaylanmasının Uy
gun Bulunduğu Hakkında Kanun Tasarısı ve İçişleri 
ve Dışişleri komisyonları raporları (1/756) (S., Sayısı : 
441) (Dağıtma tarihi : 30.5.1986) 

4. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman ve 7 Ar-. 
kadaşının; 17.7.1964 Tarih ve 506 Sayılı ıSösyal Sigor
talar Kanununun 45 inci Maddesinin Birinci Fıkrası
nın Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve 
Sosyal İşler Komisyonu Raporu (2/275) (S. Sayısı : 
466) (Dağıtma tarihi: 3.6.1986) 

X 5. — Türkiye Cumhuriyeti ile Suriye Arap 
Cumhuriyeti Arasında Konsolosluk Sözleşmesinin! 
Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Raporu (1/764) (S, 
ıSayısı: 465) (Dağıtma tarihi: 3.6.1986) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 

*tm • • 





Dönem : 17 Yasama Yık : 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 467 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Komisyonu
nun; Satın Alma Komisyonu Başkanlığı, Kütüphane - Doküman
tasyon ve Tercüme, Basımevi, İşletme ve Yapım, Saymanlık, 
Sosyal Hizmetler, Ulaştırma Şube Müdürlükleri, Mal Saymanlığı 
ile Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve Ona Bağlı Mal Saymanlığı, 
Saray ve Kasırlarda İçtüzüğün 153 ve Müteakip Maddelerine 

Göre Yaptığı Denetimle İlgili Rapor (5 /109) 

T.B.M.M. Hesaplarını İnceleme Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hesaplarını İnceleme Komisyonu 5.6* 1986 

Esas No. : 51109 
. Karar No. : 17 

Sayı : 19 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

T.B.M. Meclisi İçtüzüğünün 153 Ve müteakip maddeleri gereğince T.B.M. Meclisi Hesaplarını İnceleme 
Komlİsyonumuzun denetim, gözetim ve Bütçe tatbikatı ile eşya ve dierriirbaşların, yine Saymanlık Müdürlü
ğünün yıl içindeki denetimleri ve faaliyetleriyle TJB.M. Meclisü Ünitelerinde, Satmalma Komisyonu Başkanlığı, 
Kanunlar ve Kararlar Oaliresi Başkanlığına bağlı Kütüphane : Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğü, Ba
sımevi Müdürlüğü, Personel ve Muhasebe Daliresi Başkanlığına 'bağlı, Saymanlık Müdürlüğü, Mal Saymanlığı, 
Destek Hizmetleri Daliresi Başkanlığına bağlı; Sosyal Hizmetler Müdürlüğü, Ulaştırma Şube Müdürlüğü, 
Teknik Daire Başkanlığına bağlı; İşletme ve Yapım Müdürlüğü, Millî Saraylar Daire Başkanlığı ve ona Bağlı; 
saray, köşk ve kasırlarda yapılan denetim ve sayım işlerine ait çalışmalarımız hususundaki Komisyonumuz 
görüşleri, ıtemenni ve listekleri, aşağıda arz ve izah olunmuştur. 

T.B.M. MecîLsi'nin 1985 Yılı Bütçesinin Harcama ve Genel Görünümü î 

1985 yılı T. B. M. Meclisi Bütçesiyle ve ona bağlı bütçelerin (Millî Saraylar ve Muhafız Taburu dahil) 
ödeneklerime, Maliyeden alınan ek ödeneklerle birilikte Genel ödenek tutarının 23 188 009 876 TL. sına ulaş
tığı tespit edilmiş, yıl sonunda üse 19 506 078 506 TL. sı harcandığı anlaşılmıştır. 

Bakiye, 3 681 931 370 TL. sı tasarruf edilmiş gibi görülmekte ise de; Yılı içinde ve diğer yıllardan çeşitli 
kuruluş ve firmalara açılan sari avansların haroanamayan 2 734 422 224 TL. sı 1986 yılına ödenek kaydedil
mek üzere aktarıldığı; T. B. M. Meclîsi bütçesinin tümünde yıl sonu itibariyle 947 505 146 TL. sı ödenek 
bakiyesinffin iptal edildiği görülmüştür. 

1985 yılında 101 Genel Yönetim Hizmetleri için bütçe ile 5 803 462 000 TL. lik ödenek verilmiş ve yılı 
içinde Maliye ve Gümrük Bakanlığından aktarma yolu ile 581 777 093 TL., Dahli 100 000 000 T<L. da ak
tarma yapılarak Genel ödenek tutarı 6 485 239 093 TL. sına yükselmiştir. Bu ödeneğin 5 690 334 440 TL. sı 
harcanmış, 379 231 680 TL. sı 1986 yılına (Sari avans olarak) ödenek kaydı yapılmak üzere aktarılmıştır. 
Buna karşılık 415 672 963 TL. sı da iptal edilmiştir. 
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Destek Hizmetleri sınıfını oluşturan Muhafız Ta'bur'u 1984 yılından itibaren Personel giderleri ve yolluklar; 
1983 yılında çıkarılan 2919 sayılı Teşkilat Yasası ile Milî Savunma Bakanlığına devredilrnlişjtir. 

Diğer Hizmetler lise; T. B. M. Meclisi Bütçaslinden karşılanmış olup* 1985 yılında 'bütçe ile 42 450 OOO TL. 
ödenek verilmiştir. Bunun 34 571 034 TL. sı harcanmış 7 878 966 TL. ısı ise iptal edimiş olduğu görülmüştür. 

Yasama Hizmetleri 'içlin Bütçe ile 9 407 421 000 TL. llilk ödenek veriilimiş ve yılı içinde Maliye ve Gümrük 
Bakanlığından aktarma yolu İe 3 751 587 405 TL. ve 700 000 000 TL. de dahilî aktarma yapılarak Genel 
ödenek tutarı 13 859 008 405 TL. sına ulaşmıştır. Yılı içinde 'bu ödeneğin 11 282 659 606 TL. sı harcanmış, 
Yılı içinde foazı kuruluş ve firmalara sarı avans olarak verilipte harcanmayan miktarları (2 146 129 955 TL. 
sı sari avans olarak) 1986 yılına ödenek kaydı yapılmak üzere, 'geri kalan 430 218 844 TL. sı da iptal edildiği 
•görülmüştür,, 

T. B. M. Meclisinin Genel Yönettin ve Destek Hizmetleri, Yasama Hizmetleri ve Millî Sarayların îdare ve 
Korunması hizmetleri! programlarında yatırımlar ve diğer hizmıet alanlarından ısar'i avans olarak açılmış olup-
ta yılı içkide gerçekleştirilemeyen tutarları 1985 yılına ödenek kaydı yapılmlaik üzere aktarılmış'tır. Buna ait 
talblo aşağıya çıkarılmıştır. 

101 Genel Yönetim ve Destek Hizmetleri ; 

TL, 

620 Makine teçhizat alımları 342 000 000 
(Yurt dışından 2 jeneratör, soğutma grdbu, temizlik 
makineleri, 3 adet santrifüj, 'buhar pompası alımı için 
açılan akredli'Dif) 
710 Yapı tesis ve Büyük onarım (giderleri 37 331 690 
(Ceyhan Hnşaalt ve Ankara Ltd. ŞJtii.) 

111 Yasamla Hizmeti ; 

590 Diğer Demirbaş alımları 406 200 000 
(Milletvekili lojmanlarının donatımı için Devlet Mal
zeme Ofisine açılan avans) 

710 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri 1 739 929 955 
(Milletvekilleri lojmanları inşaatı için Emlak KredÜ Ban
kasına açılan avans) 

112 Millî Sarayların İdare ve Korunması ; 

590 Diğer Demiribaş Alımları 20 000 000 
(Yurt dışından 2 adet Motopomp alımı) 
710 Yapı Tesis ve Büyük Onarım Giderleri 188 860 579 
(Lojman inşaatı için Timloya açılan sari avans) 
T.B.M. Meclislinin bu üç programından ——>——— 

TOPLAM 2 734 222 224 

1986 yılına sari 'avans olarak ödenek kaydı yapılmak üzere devredildiği 'görülmüştür. 
Hizmet programlarına dağıtılmayan transferler için bütçe ile 1 178 385 000 TL. ödenek verilmiş, yılı içinde 

Maliye ve Gümrük Bakanlığından 257 000 000 TL. iik ek ödenek alınmış, Ibuna karşılık 910 Kamulaştırma 
ve bina salın alımlarından; 101 Genel Yönetim lile 111 Yasama Hizmetlerii programları, 710 Yapı Tesis ve 
Büyük Onarım Harcama Kalemlerine 800 000 000 TL. aktarma yapılmış, yıl sonu ödeneği 635 385 000 TL. 
'baliğ olmuştur. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 467) 
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(Bu ödenekten 595 876 476 TL.'si harcanmış 39 '508 524 TL. de iptal edildiği görülmüştür. Özel öde
neklere ilişkin hizmetlerin yürütülebiLmesi amacı ile Maliye ve Gümrük Bakanlığından 157 127 378 TL. 
•ödenek alınarak bu Ödeneğin tamamı T.B.M. Meclisi Vakfına verilerek Millî Saraylar ve Kasırların bakım 
ve onarımı hizmetleri için kullanılmıştır. 

Kömiısyonuimuzun denetim ve gözetimine bağlı üni telerde yapılan inceleme sonucu; 

Satın Alma Komisyonu Başkanlığı: 

Satın Alma Komisyonu; Komisyon Başkanının Başkanlığında, Saymanlık Müdürü veya görevlendireceği 
kişi, satmalına uzmanı ile satın alınacak veya yaptırılacak malzemenin ve işin ehli ve uzman olan şahıslar
dan teşekkül etmektedir. 

TJBJM. Meclisi Genel Sekreterliğine bağlı bütün üriitelerin ihtiyaçlarını, Bütçe Maliye Müdürlüğünden 
gelen Satın Alma ve Yapım (işlerline ait onaylar muvacehesinde Özel ve Kamu Kuruluşlarından iç ve dış piya
sadan yasaların öngördüğü usulleri© Mal ve Hizmetin uygun bedelle amaca uygun bir şekilde yerine getiril
mesinden sorumludur. 

Satın alma Komisyonu Başkanlığı ünitesinde yapılan incelememizde ihtiyaç duyulan malzemenin Devlet 
Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğünden, bulunamadığı takdirde piyasadan, piya'sa fiyat araştırması yapılarak 
temin edildiği görülmüştür. Düzenli bir çalışmaları olup, tenkide değer bir husus görülmemiştir. 

KATSFUNLAR VE KARARLAR DAİRE BAŞKANLIĞI 

Kütüphane ı- {Dokümantasyon [ve Tercüme Müdürlüğü : 

Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme Müdürlüğün de Komisyon olarak okuyucu hizmetleri, araştır
ma, fotokopi, mikrofilm, kataloglama ve tasnif, süreli yayınlar, dokümantasyon, bilgi işlem, (Bilgisayar) sağ
lama (Satın Alma) Tercüme bölümleri: ve depolar gezilerek gerekli denetimler ve incelemeler yapılmıştır. 

T. B. M. Meclisi Genel Kuruluna sunmuş olduğumuz 1984 Malî Yılı faaliyet raporunda temas etmiş bu
lunduğumuz kitap dergi ve gazete alımında, idare Amıirlerinin Kütüphane - Dökümanta'syon ve Tercüme Mü
dürünün senelerden beri uygulanan teamül doğrultusunda alım yaptırdıkları, ancak zaman süreci içinde belli 
prensip ve düzenin kaybolduğu müşahade edilmiş, özellikle trajları son derece düşük, kimse tarafından tanın
mayan, ancak belirli dönemlerde tahsislerden istifade ve ilânlarla yaşayan birçok gazete ve derginin alındığı, 
•bunların okuma salonuna bile gelmeyip hiçbir suretle istifade edilmediği hususuna tema's etmiştik. 

Bu yıl'ki denetimlerimizde de aynı konularla ilgili yapmış olduğumuz incelemede geçen yıldan bu yana 
bir çalışma yapılmadığı, alımların aynı şekilde devam ettiği, tavsiyelerin ciddiye alınmadığı anlaşılmıştır. 
Alınmakta olan dergi; kitap (Yerli, yabancı) tümünün yeniden gözden geçirilmesi ve söz konusu yayınların 
akmlaırıınan katî ıbiır pırensiilbe bağlanması ile iliğim' hiç bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. 

Fotokopi Ünitesi: 

T. B. M. Meclisi bütçesinden satın alınan fotokopi makinesi ite isteyenlere ücretli fotokopi yapıldığı ve 
tahsil edilen paranın T. B. M. 'Mecfsi Vakfı hesabına yattığı ancak; kullanılan kâğıt ihtiyacının ise T. B. M. 
Meclâsi ambarlarından karşılandığı tespit edilmiştir. Bu alanda kullanılacak kâğıdın vakıfça karşılanması 
gerekir. 

Araştırma Bölümü : 

Bu kısımda döküman'terierin üyelere yardımcı olmak amacıyla dağıtılmasının yararlı olacağı kanaatin
deyiz. 

Okuyucu Hizmetleri ive Depolar,: 

Okuyucu hizmetleri diğer .bir adıyla müracaat bölümü kadrosuyla birlikte iyi hizmet verdiği izlenimini 
vermektedir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı : 467) 
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Mikrofilm Bölümü : 

1984 yılı faaliyet raporumuzda da tafsilatlı olarak belirtildiği gibi takriben 100 000 000 TL. değerinde 
olan mikrofilm merkezimin muattal bir şekilde bekletildiği bu konuda hiçlbir çalışma yapılmadığı, duvardaki 
bir sızıntı sebebiyle çalışmaların yürütülemediği seklindeki mazeret yerimde görülmemiştir. Mikrofilm ünite
sinin yer olarak yeterli olduğu havalandırmanın çalıştığı, ısıtma sisteminin faal olduğu müşahade edilmiş
tir. 

Kütüphane - Dokümantasyon ve Tercüme müdürünün bu üniteye işlerlik kazandırma gayreti olmadığı, 
ayrıca bu ünite için alınan 2 uzmanın da başka görevlerde çalıştırıldığı anlaşılmıştır. 

Bilgisayar Bölümü : 

Meclis Bütçesine büyük meblağlara malolmuş bu bölümde bilgisayar tatbikatı maalesef henüz tamam
lanamamıştır. Ödünç kitap verme bölümünde verilen kitapların dönme işleminde aksaklıklar vardır. 1984 
yılı faaliyet raporumuzda da belirtildiği gilbi milletvekilleririin maaş bordrolarımn bilgisayara verilmesi işlemi 
neticekndirilmemiştiir. 

Basımevi Müdürlüğü : 

Bu ünitenin bütün kısımlarında yapılan denetimlerde bir aksaklığın olmadığı, matbaa makinelerinin bü
yük bir bölümünün eski olmasına rağmen çalışmaya ıdevam ettiği ve personelin bir gayret içinde olduğu 
görülmüştür. 

T. B. M. Meclisi Vakfına ait Centodan alınan ofset baskı makinasmda Millî Sarayları tanıtım el kitap
larının basıldığı, ayrıca Kültür Sanat Yayın Kuruluna ait işler ve T. B. M. Meclisi Albümü gibi ihtiyaçların 
'karşılandığı tespit edilmiştir. 

Ciltleme Bölümünde Kütüphaneden gelen işlerin kadro darlığı nedeniyle karşılanamadığı, bu bölümün 
kadro yönümden takviyesinin gerektiği anlaşılmaktadır. Ayrıca diğer bölümlerde de personel sıkıntısı olduğu 
ve dizgi bölümünde bulunan makinelerden birinin operatörü olmaması nedeniyle çalışmadığı müşahade edil
miştir. 

Basımevi Müdürlüğündeki personel eksikliğinin dikkate alınarak gerekli kadroların verilmesinin faydalı 
olacağı kanaatindeyiz. 

TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 

İşletme ve Yapım Müdürlüğü : 

Kazan Dairesi: 

Halkla ilişkiler binaları, personel lojmanları ve müracaat bürosunun devreye girmesi ile mevcut kazanla
rın ihtiyaca cevap, verememesi karşısında; şeker fabrikaları ile müştereken 2 eş kazan yaptırılmış ve yerleri
ne ıffion'te edilmiş olması isabetli görülmüştür. 

Santral ve (Klimalar : 

Bunlara ait bütün bölümler Komisyonumuz tarafından gezilmiş ve tüm ünitelerin faaliyette olduğu, 1984 
yılı faaliyet raporumuzda da temas ettiğimiz gibi 2 400 KW jeneratörün önümüzdeki günlerde devreye gir
mesi ile şehir ceryanının kesilmesi halinde dahi T. B. M. Meclisinin tüm ünitelerine ceryan verilebileceği anla
şılmaktadır. 

İşletme ve Yapım Müdürlüğüne bağlı, kazan dairesi, marangoz atölyesi, soğutma makineleri teknisyenliği, 
boya atölyesi, klima üniteleri gezilerek .gerekli incelemeler yapılmıştır. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı : 467) 
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PERSONEL VE MUHASEBE DAİRE BAŞKANLİĞİ 

Mal Saymanlığı : 

T. B. M. Meclisi binasında bulunan demirbaş eşyalar yeniden demirbaş numaraları verilerek tasnife alın
mış ve yeni defterler kullanılmaya başlanmıştır. 

(Miadları dolmuş, eskimiş demirbaş eşyalar ve hurdaların terkinleri yapılarak Milî Emlak Müdürlüğü Ka
nalı ile satışa çıkarılmış ve M. K. Kurumuna devirleri sağlanmıştır. 

Komisyonumuz ambarları tek tek gezmiş ve ambar kartlarına göre sondaj usulü ile muhtelif malzemele
rin sayımları yapılmış ve mutabakat sağlanmıştır. 

Tadat esnasında aynı malzemelerin değişik model olanlarının da aynı kartlara 'işlendiği ve bültün mal
zemeler İçin ayrı kartlar tutulması tavsiye edilmiştir. 

Teknik cihazlarla ilgili olarak ayrı bir demirbaş defteri tutulması olumlu karşılanmıştır. 
1984 yılı faaliyet raporunda da temas ettiğimıiz gibi Giyim-Kuşam Ambarlarında daha önceki dönem

lerden katoa Mineli Ay* Yıldızlı 319 adet amblemin T.BJM^ 'Meclisinde arzu eden üyelere satışı düşünüle
bilir. Yine aynen 50 inci yıl hatırası olarak derphanede basılmış 434 adet 50 inci y i madalyonları da üye
lere verilebilir. 

Mal Saymanlığının çalışmaları 'olumlu karşılanmışta*,.. 

Saymanlık Müdürlüğü: 

İçtüzüğümüzün 153 üncü ımaddesi hükmü gereğince Saymanlık Müdürlüğünde muhtelif tarihilerde yapı
lan denetimlerimiz esnasında; Bütçe harcamaları, Yevmiye defteri, Kasa 'Defteri, Üyeler cari Hesabı, yar
dımcı defterler, maaş ödenek defterleri, verile emirlerinin düızenlenmesâ ve imzaya sunulmasına kadar olan 
muamelat incelendi; defterlerin tanzim şekli ve bütçe tatbikatı ile ilgili olarak isterilerin usulüne uygun ve 
süratli bir şekilde yapıldığı anlaşıldı. 

DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 

Sosyal Hizmetler Müdürlüğü: 

Halikla İlişkiler Binası ': 'MiHeitivekMeri Misafir Kafeteryası, Üyder Lokantası, Halikla ilişkiler binası, 
2 nci kısımda memurlar lokantası, Eskıi personel binasında yine memurlar lokantası, soğuk büfe, Boyacılar, 
Berberler, Çamaşırhane, çay ocaklarında yapılan denetim sonunda : 

1984 yılı faaliyet raporunda tenkide aldığımız konular bu yılki denetimlerimizde dte dikkatle takip edil
miş ve Sosyal Hizmetler Müdüırlüğ^inün daha iyi hizmet vermek için gayret içerisinde oldukları görülmüş
tür. 

Gıda ambarlarında yapmış olduğumuz sondaj usulü kontrollerde mutabakat (sağlanmıştır. Ayrıca erzak
ların gayet muntazam derili toplu ve temiz tutulduğu görüilmüşitür. 

Ulaştırma Şube Müdürlüğü : 

Komisyon başkanlarına ve çeşitli ünitelere tahsis edilen, ayrıca TJB.M. Meclisi hizmetlerinde kullanıl-
malk amacıyla alınan araçların sayılarının artması nedeniyle bu Müdürlüğün iş kapasitesinin de arttığı an
laşılmaktadır. Yemi alınan araçların da hizmete girmesi nedeniyle araç sayısı 107'ye personel sayısı da 

•84'e yükselmiştir. 

1984 yılı faaliyet raporumuzda Önemle, üzerinde durduğumuz garaj yedek parça koltuk ambarında ten
kide aldığımız karteks sisteminin uyg^anmaya başlandığı ve buraya bir ambar memuru verilerek giriş ve 
çıkışların düzenli bir biçimde yapıldığı tespit edilmıi$$(k 
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MİLLÎ SARAYLAR IDAfRE (BAŞKANLIĞI 

Millî Saraylar Daire Başkanlığı Ve ona bağlı Millî Saray, Köşk ve Kasırlıarıımızın restorasyon, onanım, sü-
ıretküi bakım, ıkorumâ ve (güvenliğine ilişkin tüm hizmeitier ile Turizme yönelik düzenlemelerin yürütülmesi 
bakımından, Doimabahçe Sanayi, Beylerbeyi Sarayı, Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Ihlamur Kasrı, Ay-
ınalıkavak Kasrı, Maslak 'Köşkleri ve Yalova Atatürk Köşkü, Yaverlik ve Av Köşkünden oluşan Külliye
nin, Kültür, Tarih ve Turizm Ekonomisi (bakımından en iyi ve en güzel biçimde hizmet sağlayacak sekiye 
korunması, değedendirilmesi ve yaşatılması için alınan tedbirleri incelemek üzere İçtüzüğümüzün 153 üncü 
ve müteakip maddelerinin Komisyonumuza verdiği yetkiye dayanarak, mahallinde yapılan (denetim sonunda; 

1985 Mal Yılı Bütçesinin harcama ve genel görünümü : 

1985 Yıiırida «Milî Sarayların idare ve korunması» hizmetleri için 'bütçe ile 1 '293 800 000 TL,'sı ödeıw§e 
verilmiş, yıllı içinde Maliye ve Gümırük (Bakanlığından 715 000 000 TL. ek ödenek alınmış, yıl sonunda ge
nel ödenek tutarı 2 008 800 000 TL.'ye ulaşmıştır. Bu ödeneğin 1 745 509 572 TL.;'ısı sarfedıilmiş, yılı içinde 
personel lojmanı için timloya ve yurt dışından Motö-Pomp 'alımı ile ilgili Akreditif açılması için toplam, 
208 860 579 TL. (sari avans olarak) ödenek kaydı yapılmak üzere 1986 yılına aktarılmış, geri kalan 
54 429 849 TL.'sinin de iplbal edildiği görülmüşltür. 

MM Saraylar Mal Saymanlığı : 

Mal Saymanlığında demirbaşlarla ilgili loiarak yeni repentuvar çalışmaları yapıldığı, Küçüksu Kasrı, Ay-
nalıkavak Kasrı, Yalova Atatürk Köşklerinde bu çalışmaların Ibittiği ve Yıldız §ale Köşkünde ise çalışma
larını çalışan sanat tarihçilerinin 'bu görevden alınarak sempozyum çalışmalarına 'verilmeleri nedeniyle dur
durulduğu görülmüştür. 

Söz konusu sanat tarihçi uzmanların sempozyum çalışmalarına faydalı oldukları muhakkaktır. Ancak Mal 
Saymanlığı tarafından (başlatılan repentuvar çalışmaları, tarihî eşyaların takibi, onarımları ve envanter çalış
maları balkımından 'bu uzmanların aslî görevlerin'de dalıa yaırariı olacaklarına inanmaktayız. 

(Bu nedenle vakit geçirilmeden sempozyumda görevlendirilen sanat tarihçilerin esas görevlerine verilmt*» 
ve bu çalışmaların devamınım sağlanması gerekmektedir. 

Levazım ambarları, inşaat ambarları, gezilmiş, sondaj usulü ile sayım yapılmış, yapılan sayımda mutaba
kat sağlanmıştır. 

Ambarlarda yapılan denetimlerde malzeme cinslerine göre Ibiır düzenleme yapılmasının faydalı olacağı 
'igil'Mere tavsiye edilmiş, ayrıca levazım ambarının yerinin amlbar için uygun olmadığı ve yeni Ibir yer bulun-
masının malzeme giriş ve çıkışİMinda rahatlık sağlayacağı göröşündeyiz. 

Milî Saraylar, 8 ünite içinde toplanmış küçüklü (büyüklü 29 bindana oluşmaktadır. 
Dağınık görünüm arz eden söz konusu binalarda 86 000'nin üzerinde tarihî ve demirbaş eşya mevculttuTi 
'•Miiiî Sarayl'arın varlığının temeli olan tarihî eşyaların,. yönetmelik gereğince, mahallinde tespit edilmesi 

kayıtlarının yapılması, izlenmesi, bakım ve onaomlarınıın yaptırılması, gelecekte araştırmalara kaymak olabi
lecek bilgileri hazırlamak amacıyla envanter çalışmalarının sürdürülmesi, hazırlanan bilgilere istatistikî nitelik 
kazandırılması, her eşya grubunun fotoğraflı kartlarının hazırlanması, Millî Saraylar Mal Saymanlığının aslî 
göreyidir, 

. Saray, Köşk ve Kasırlarda sürekli yapılan bakım, onarım, restorasyon ve (diğer çalışmaların gerektirdiği 
malzemeleri levazım, demirbaş ve inşaat ambarlarına usulüne uygun giri'şlerinin yapılması, İhtiyaç duya*» 
birimlere usulüne uygun malzeme verilmesi de Mal Saymanlığınca yürütülmektedir. 

Yapılmakta olan 156 dairelik lojman sitesinin bitiminde, lojmanlar başlı başına bir iş yükü oluşturacak 
tır. 

Ayrıca Millî Sarayların halen mevcut (tüm personelinin Giyim-Kuşam istihkaklarının tespiti 'ile istihkak 
sahiplerine dağıtılması da yine Mal Saymanlığının görevleri arasında yer almaktadır. 
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1984 yılı faıaliyet raporunda da temas ettiğimiz gibi yukarıda beİrtillen görevlenin Idıaha sağlıklı yapılması 
için bu ünitede önemli ölçüde personel eksikliği vardır. Halli hazırda bu bölümde 1 uzman, 1 ayniyat şefi bir 
de memur görev yapmaktadır. 

DOLM'AIBAHÇE SARAYI 

Millî 'Saraylar bünyesi içerisinde bulunan Dolmalbahçe Sarayı ziyaa^tçiere açıktır. 28 - 29 Kasım 1985 ta
rihlerinde yapılan Wr törenle Harem da]iıresi ve yeni mekân olan kıymetli eşyalar salonu da halkımıza açıl
mıştır. 

Taş oda ve Gümüş oda adıyla anılan odalarda özenle salklânan hanedan (mensuplarının günlük yaşamların
da ve özel günlerde kullandıkları değerli eşyaların bir bölümü «Kıymetli eşyalar salonu» adıyla açılan yeni 
bir mekânda yapılan bir törenle halka açılmıştır. Gümüş oda ve Taş odalanda kalan eşyaların tek tek elden 
geçirtilerek temizliklerinin yapıldıktan sonra durumlarına göre bir yerleştirmeye taibi tutulmasının denetimleri 
ve sayımları bakımından çok faydalı olacağı kanaatindeyiz. 

Yüne 28 Kasım 1985 tarihinde Harem dairesinin ilk kez halka açılışı, Komisyonumuz 
karşılanmıştır. 

tarafından olumlu 

T. IB. M. iMeclisi Başkanlığına sunmuş olduğumuz raporlarımızda da temas ötmüş olduğumuz yeni binanın 
onarımı henüz tamamlanmamış olup, buran önce bitirilmesi için 'gerekli tedbirler alınmalıdır. 

Mavi Salon ve Hususi daire Davan salonlarında 
kez yapmış olduğumuz denetimlerimizde ilgilileri 
misyonumuzun görüşüne göre bu tür onarımları^ 
karlık işleri zaman alan bir (iştir. 

meydana gelen çökme ve döküntülerin ele alınması birçok 
söylendiği halde hiç bir çalışma yapılmadığı görülmüştür. Ko
valat geçirilmeden ele alınması gerekmektedir. Zira Kalem-

tamamen bittiği görülmüştür. 
getirilmiş muhtelif kuş çeşitleri temin edilerek liyii bir görünümle 

Kuşluk Köşkü ve Kuşluk Bahçesi onarımını^. 
Kuşluk bahçesi tel kafesleri yenliden elden 

bu kısımda ziyarete açık hale getirilmiştir. 

•Hareket Köşkleri onarımı devam ediyor, Veliaht dairesi (Resim Heykel Müzesi) ön ve arka bahçesindeki 
havuzların onarımı ve ön bahçesinin bordürleririıin projeye uygun olarak yapımı tamamlanmıştır. 

'BEYLERBEYİ SARAYI 

Ana bina, Sarı Köşk, Mermer Köşk, Deniz Köşklerinden meydana gelen 
biri olan Beylerbeyi Sarayında yaptığımız denetimlerimizde, 

tarihimizin değerli eserlerinden 

Bakımsız Mir durumda bulunan ve ihmal edilen Sarı Köşkün öncelikle ele alınması gerekliğini 1984 yılı fa
aliyet raporumuzda ele almıştık. Bu yıllki denetimlerimizde de söz konusu Köşkün onarımı ile ilgili hiç bir ça
lışma yapılmadığı görülmüştür. 

Ahır Köşkü, Mermer Köşk, Deniz Köşklerinin kısmı boya ve badana onarımları devam ediyor. Selamlık 
bahçesi 41te büyük havuzlu bahçe arasındaki rampa yola Granit parke döşemesi yapılmıştır. Ana 'binada bu
lunan eşyaların temiz düzenli ve bakımlı olduğu görülmüştür. 

KÜÇÜKSU KASRI 

Komisyonumuz tarafından gezilmiş, yeni düzenlenen Demirbaş listelerine göre sondaj usulü ile tadat yapıl
mış ve mutabakat sağlanmıştır. 

Kasrın rıhtımının sağ başında meydana gelen tahribatın biran önce ele alınması gerekmektedir. 
Kasrın içerisinin tertipli ve düzenli olduğu görülmüştür. 
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AYNALIKAVAK KASRI 

Aynalıtoavak Ikasrı Temmuz 1985 de yapılan bir törenle balkın ziyaretine açılmıştır. 
1984 yılı çalışma raporumuzda temas etmiş olduğumuz sorunların blir kısmı halledilmiş gibi görünmekte 

ise de Kasrın dışımda çok yağmur yağdığında su taşkınlarının meydana geldiği ve (Kaısrın bundan etkilendiği 
görülmüştür. Ayrıca Tapu tespitinin keşfin olarak yapılmadığı anlaşılmıştır. 

Kasrın bahçesindeki 9 sarnıcın içi temizlenerek kullanılır hale getirilmiştir. Kasrın (bahçesinin <(Üst kı
sımlar hariç) düzenlenmliş ve tamamen yeşil çim ekilmiştir. 

Mal Saymanlığı tarafından 'başlatılan repertuvar çalışmaları örneği bu kasrımızda da görülmüş ve her oda
ya ait Demirbaş listeleri duvarlara asılmış ve bu listeler üzerinden sondaj usulü ile tadat yapılmış ve mutabakat 
sağlanmıştır. 

IHLAMUR KASRI 

29 Kasım 1985 günü Merasliim Köşkü ve Ihlamur (Kaısrı bahçesi Halkımıza açılmıştır. Mahiyet Köşkünde 
ise onarım devam «itmektedir. 

Merasim Köşkünün Müze - 'Saray «olarak düzenlendiği, Mahiyet (Köşkü ise onarımı tamamlandıktan sonra, 
üst katı tarlihî eşya sergi salonu, alt katında öğrencilerin sanat ürünlerlini ısengileyeceklera 'bir yer olarak düşünül
düğü ifade edilmiştir. 

Ihlamur Kasrı Bahçesinin Halkın ziyaretine açılacağı ısöylenmiş lise de Komisyonumuz bu hususun ilgili
lerce yeniliden gözden geçMlmesinıin faydalı olacağı görüşündedir. Burada biiır otopark sorunu da mevcuttur. 

MASLAK KASRI 

198!2 yılımda Millî Saraylar Yönetimine geçen bu kasrımız, Mabeyn-i Hümayun, (Kebap köşkü, Limon
lu Köşk, Paşalar Dairesi, Hamam, Seralar ve Havuzlardan meydana gelmektedir. Mıalbeyn-'i Hümayun binası 
parke döşemeleri ve bahçe tanzimi dışındaki onarımların tamamland(ğı ıgörülmüşltür. IBahçe çevresi beton direk
ler ve tel 'örgü fide çevrilmiştir. 

Bu Kasrımızııiida 1986 yaz mevsiminde halkımızın zîyareitline açılacağı ifadesi de sevindiricidir. 
Sempozyum ve Kültür Sanat Yayın (Kurulunun faaliyetlerine gelince; Komisyonumuz artık bu çalışmala

rın neticelendlirıilmesi kanaatimi taşımaktadır. 

SONUÇ OLARAK 

1985 Malî Yılı Bütçe tatbikatı ile ilgili olarak yapmış olduğumuz çalışmalarımızın özetini yukarıya arz 
etmiş bulunuyoruz. 

İçtüzüğümüzün 153 ve 155 inci ımaddelerö gereğince T. B. M. Meclisi Genel (Kuruluna sunulmak üzere Baş
kanlığınıza saygılarımızla takdim edilmiştir. 

KotaUJsyon Başkamı İBâ kianJVekMi Sözcü 
Ahmet Yılmaz Fahri Şahin llyas Aktaş 

öiimelsum MaUaltyaı ISamlsuin 

Engin Cansızoğlu ibrahim Turan Akif Kocaman 
Zonguldak iGtülmlüşhanid öülmöşhaıme 

Coşkun Bayram 
Adana 
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