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İ Ç İ N D E K İ L E R 

I. - GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

II. — GEUBN KÂĞITLAR 

III. YOKLAMA 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURU
LA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. ^- Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanı 

Mustafa Kalemli'nin, Saırnısun MilMivekili Ha
san Altlay'ın 19.2,19(87 tarifeli 67 ntfi B'irteşirn-
de' yaptığı, «Son günlerde antan sağlık sorun
ları ve iktüdarm bu sorunlar karşısındaki tu
tumu» hakkımdaki gündem dışı konuşmasına 
oovabı ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'm 
konuya ilişkin açıklaması 

2. — İzmir Milletvekili Vural Ankan'm, 
mülkiyet hakkı ve yabancıların mülk edinme
lerine ilişkin gündem dışı konuşması 

3. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç' 
in, Eskişehir Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürlüğümün Eslkişâhir'deki okulların ma
kam odalarından Türk Bayrağımın kaldırılma
sı hakkımdaki gemelgfesfi ite laikliğe aykırı dav
ranışlarıma ilişkin gündem dışı konuşması ve 

Sayfa 
6 

7 

9,16,29 
9 

9:11 

11:13 

Şayia 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Metin 
Emiıroğlu'nun oevalbı 13:15,16:18 

4. —- Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, 
THMıM'ye gelen ziyaretçilerin -kılık ve kıya
fetlerine ilişkin ıgünıdem dışı konuşması 18:19 

©) Tezkereler ve Önergeler .19,22 
1. — Cezayir'le gidecek olan Bayındırlık ve 

İskân Bakanı ismail Safa Giray'ın dönüşlüne 
kadar Bayındırlık ve İskân Bakanlığına, Dev-
ldt Bakanı Abdullalh Tenekeci'nin vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair tezkerenin 
istemden kaldıaııMığıına ilişkin Cumhurbaş
kanlığı tezkeresi (3/1257) 19:20 

12. — Gazianıtiep Milleüvekili Feytzullah 
Yıldırır'ın, (6/931) numaralı sözlü sorusunu 
geri aldığına ilişikin önergesi (4/3Ö2) 22 

3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal 
Palaoğlıu'nun, Dıış'işlleri Komisyonundan çe
kildiğime ilişkin önergesi (4/300) 22 

4. — Hatay Milleüvekili" Mustafa Çelebi' 
min Anayasa Komisyonumdan çekildiğine iliş
kin önergesi (4/301) 22 

5. — «7.11.19812 tarihli ve 2709 numaralı 
T.C. Anayasasının Geçioi 4 üncü Maddesinin 
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Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Tek
lif ismim, santiarında sonradan meydana gelen 
eksiklik nedeniyle uygulanacak işlem hakkın-
ıda İçtüzüğüm 64 üncü maddösi uyarımca usul 
ıgörüşmesi açılmasına ilişkim Başbakanlık tez
keresi. 22:23,29:36 

C) 'Gensoru, Genel Görüşme Meclis So
ruşturması ve Meclis Araşltırması Önergeleri 

1. — Amasya -Milletvekili Arsan Savaş 
Arpaoıoğlu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uy
gulanan ilaç politikasındam kaymaklandığı id
dia edilen ilaç ürâtiim ve tüketimıinldeki sorum
ları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 ülncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/42) 

2. — Manisa Milletvekili İsmet Turfıanıgıil 
ve 14 arkadaşımın, pamuk ürünü içim uygula
nan ve yanlış olduğu iddia edilen fiyat poli
tikasının neden olduğu sorunları tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 
ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir M'eclLs 
araştırması açılmasınla ilişkin önergesi (10/43) 

20 

201:21 

21:22 

15 V. — D1SİPU1N CEZALARI 
1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinçle 

kınama cezası verilmesi 15:16 

VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
LER 24 

1. — TBMM Başkanı ile bir komisyon 
başkamı arasında görevsel bir ihtilafın olup 
olamayacağı ve meydana geldiği öne sürülen 
görevsel ihtilafın çözümü konusunda Genel 
Kurulda görüşme açılıp açılamayacağı hak
kımda 24:29 

VII. — SEÇİMLER 36 
1. — Komisyonlarda açık bulunan üye

liklere seçim 36:37 

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞ
ME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MEC
LİS ARAŞTIRMASI 37 

A) ömgörüşfmeler 37 
1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sö'klmenoğlıu ve 14 arkadaşımın, ülkemizde 
üretilen şampuan ve deterjanlarım insan ve 
doğa sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konu
da alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla 
Anayasanın 98 inici, İçtüzüğüm 102 ve 103 

Sayfa 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştır
ması açılmasına ilişkin önergesi (10/41) 37:56 

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 56 
A) Sözlü Sorular ve Cevapları 56 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özka- . 

ya'nın, Türkiye'mde şeriatçılığa karşı me gibi 
önlemler alındığıma ilişkin Başbakandan söz
lü sıoru önergesi (6/596) ' 56 

* 2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin' 
in, ıbazı vatandaşların işkence sonucunda sakat 
kaldığı ve öldüğü İddialarına ilişik in İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 56 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin* 
in, Diyarbakır İlimde işkence siomiou meyfdama 
geldiği idldia edilen iki Ölüm olayına ilişkin 
İçişleri Bakamından sözlü soru önergesi (6/610) 56 

4. — Tokat MilletJvekili Enver Özcan'ın, 
Sivas ll'i Gemerek İlçesindeki T ü Ğ S A N Fab
rikasına ilişkim Sanayi ve Ticaret Bakanından 
ısöz'ü soru önergesi (6/6311) 56 

5. — İstanbul Milletvekili Reş4t Ülker'in, 
Bavyerâ*'Televizyonunda gösterilen bir filme 
ilişlk'in Başbakandan sözlü sıoru önergesi 
ı(6/696) 56 

16. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ur al' 
in, Avrupa güreş şampiyonasııridan önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanıma ilişkin Başlbakamdam 
sözlü soru önergesi (6/742) 56 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, işkence sonucunda öldüğü iddia edilen 
bir vatandaşın ölümüyle ilgili olarak yapılan 
lişlemlere ilişkim İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/826) 56 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'm, 
Ida vasi devam eden bir gazete hakkındaki be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/767) 56 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıis ay
larında yurt dışına giden üst düzey görevlileri
ne ilişkim Enerji ve Talbiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/833) 56 

10. — İstanlbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, yaşama ve yasal çalışma haklarını 
tehlikeye sokan odaklaşma iddialarıma ilişkin 
Başlhakanldan sözlü soru önergesi (6/778) 57 
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11. — Siirt Milletvekili Mehlmet Albldürre-

zalk Ceylan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım 
Satış ve Kredi Kooperatifleri Birliğinin BMİAK 
A.Ş.'ndeki alacağına ilişkin Başhakan'dan söz-
liü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın çay 
üreticilerinJin AKFA Firmasından alacağına 
ilişiklin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/868) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alean' 
m, Tekirdağ llinlde kaçak ve ruhsata aykırı 
olarak yapıldığı iddia edilen bazı inşaatlara 
ilişkin İçişleri Balkanından sözliü soru önergesi 
(6/789) 

14. — Kayseri Milletvekili Mehlmet Üner' 
in, Ylol - İş Sendikası Kayseri Şulbesfınlin ola
ğan genel kuruluna -katılan bazı misafirlerin 
kongreden çıkarılmaya davet edildikleri iddia
sına ilişkin Başfba'kandan sözlü soru önergesi 
(6/797) 

15. — Denizli Milletvekilli Halil İbrahim 
Şahin'in, yuırduimuzjdaki okullara ve öğretmen
lere ilişlkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/800) 

H6. — Tunceli Milletvekili Ali Rıldvan Yıl-
dırıtm'm, Tunceli İlinde meydanla geldiği iddia 
edilen bazı olaylara ve sorumlularına ilişkin 
Başlbakandan sözlü soru önergesi (6/876) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil' 
in, YlİBİTAŞ Holding Anonim Şirketinde ba
zı yolsuzluklar olduğu iddiasına ilişkin Sana
yi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/810) 

18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özka-
ya'nın, Kırikpınar güreşlerindeki kemer takıma 
olayına ilişkin Barbakandan sözlü soru öner
gesi (6/812) 

19. — Hakkâri "Milletvekili Mehmet Sait 
prol'un, aosyo ekonomik nedenlerle intihar 
olaylarının arttığı iddiasına ilişlkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait 
Erol'un, güvenlik .soruşturmaları sistemine 
ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/817) 

21. — istanbul Milletvekili Günseli öz-
kaya'nın, GAP gezisiride kullandığı bazı söz-
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57 

57 

57 

57 

57 

57 

57 

cüklere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met. Turan Bayez'it'iıı, Onur İşhanınlda çıkan 
yangının sebebine ve bu nedenle Hazine aley
hine açılan davalara ilişkin Başlbakanidan söz
lü siönu önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, belediyelerce yapılan yaya yolu ve trotu
ar çalışmalarıma ilişkin Başlbakandan sözlü 
3oru önergesi (6/888) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcıan' 
m, Çerkezköy Enidülsltri Meslek Lisesi inşa
atına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
lkanlından sözlü soru önergesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekilli Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Af
şin İlçesi Arıtaş Kasaıbası Çatakderesi Göle-
tinin flizilbiİite ve proje çalışmalarına ilişkin 
^Başlbakanidan sözlü soru önergesi (6/842) 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezlitlin, Kahramanmaraş İlin
de kaliıtieli pamuk yetişjtiırilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü sioru önergesi (6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücenin, Zonguldak Kömür Havzasın
da 19ı$6 yılırida meydana gelen iş kazalarına 
»ilişlkin Barbakandan sözlü soru önergesi 
(6/845) 

'28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Zoriguldak - Bartın özel tip 
cezaevindeki miahkûmlarla ilgili bazı uygula-
ımalara ilişlkin Adalet Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/847) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayeziiıtrin, Kahramaınlmaraş - An
dırın Orman İşletme Müdürlüğü sahasından 
elide edilen odunların üretidi köylüye ve mü
teahhitlere tahsisine ilişlkin Tarım Orman ve 
Kjöyişteri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/879) 

30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
ıh, terör olaylarına karıktığı iddia edilen bazı 
örgüt ve elçiliklere ilişkin Baş/bakandan söz
lü soru önergesi (6/881) 

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıl-
dırıım'ın, Kayseri İlinde yapilması düşünülen 
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raylı sistem için Devlet Planlama Teşkilatın
ca teşvik belgesi verilip verillmediğine ilişkin 
'Başbakandan sözlü soru önıerıgesıi {İ6/883) 59 

32. — Denizli Milletvekili Halil îbrahiım 
Şaihin'in, Denizli - Tavas llçe'si Kızılcabölük 
Kasabasındaki Kurs ve Okul Talebelerine Yan
dım Derneği Pamısiıyonu ile ülkeimizdlek'i hu tip 
diğer pamısii yomların faaliyetlerine ve denetim
lerine ilişkim Başbakandan sözlü soru önergesi 
1(6/885) 59 

33. — Adana Milletvieikli Coşkun Bayram' 
im, ÇÖKOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili 
olarak bazı basın organlarında yer alan ha
berlerin tahkikine ilişkim Saniayi vie Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesıi (6/886) 59 

34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah 
Yıldırır'm, istanbul'daki Patrikhane binası
nın ihyası için inşaat izni verildiği İddiasına 
ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
mi (6/902) 59 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahimud 
Altuınakar'ın, olgunlaştırma enstitülerine iliş
kin Kültür vte Turizmi Bakanımdan sözlü soru 
önergesi 1(6/890) 59 

316. — Diyarbakır Milletvekilli Mahirnud 
AHjunakar'ın, Diyarbakır tlim.de turizmim ge-
lişjtirıilmelsi için ne gilbi çalış'malar yapıldığına 
ilişkim Kjüllıtiür ve Turizm Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/891) 59 

37. — Sinop Milletvekili Barış Cam'ım, 
Devlet Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dai
resinde görevli bir uzmanın şeriatçı faaliyet
lerde bulunduğu iddiasına ilişkin Başlbakan
idan sözlü soru önengesi (6/892) 59 

318. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na
rinim, Diyarbakır İlinde faaliyet gösteren ya
bancı bir firmada çalışan işçillerin iş akitlerî-
rain feıslhiedildiği iddiasınla ilişkin Başbakandan 
(sözlü isoru önergesi (6/893) 59 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vedfaii Atak-
h'îiım, Mardin Ilı idil tlçesi Jandarma Bölük 
Komutam ile Belediye Başkanının bazı vatan
daşlara baıskı yaptıkları iddiasımia ilişkin İçiş* 
leri Bakanımdan sözlü soru önerlgesi (6/894) 59 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vedihti Altak-
lı'nın, Şanlıurfa tlıinıe bağlı köylerin yol so
rununa ilişkin Tanım Orman ve Köyüşleri Ba
klanımdan sözlü sıoinu önergesi (6/895) 59 

Sayfa 
, 41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 

Sokmenoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik 
bölgelerde açılan kulmatfhanderin toplümu-
muada yol açtığı tahribata ve bumıa karşı alı
nacak tedbirlere ilişkim Kültür ve Turizm Ba
klanımdan sözlü soru önengesıi (6/913) 59 

42. .— Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arikam'ım, video kaset doldurtulan küçük ço
cuklarım istismar ed'ilıdiği iddiasına ilişkin Baş-

d bakandan sözlü soru önengesi (6/917) 60 
43. — İstanbul Milletvekili Doğan Ka-

saroğiu'muın, yurdumuza iltica edem Nairnı Sü-
leymamoğlu^nun, LondraTdam Anklara'ya ge
tirilişinin TRT dışımda özel bir şirketin ka-
'meramanlarınaa görüntülendiği iddiasına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) 60 

44. — Adama Milletvekili Coşkun Bayram' 
in, ÇUKOBmUllK ite ilgili olarak güney ba
sınımda yer alan İddialara ilişkim Sanayi ve 
Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi (6/8918) 60 

45. — Gazlianltep Milletvekili Feyzullah 
Yıîdırır'ın, üniversite öğrenicilerine türban tak
ıma yaislağı konımasımıin nedenline ve bu husus
ta alınacak tedbirlere ilişkin Başbakandan 
ısözlü soru öni&rgasi (6/931) 60 

46. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Nla-
ıriın'in, Giresun - Tirebolu tlçesi Güce Buca
ğı Belediye Balkanımın rüşvet aldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/899) 6Q 

47. — Ondu Milletvekili Bahriyle Üçok'un, 
okullara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer 
alan bazı görüşlere ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spıor Bakanından sözlü sıoru önergesi 
(6/903) 60 

48. — Ordu Milletjtivekili Bahriye Üçok' 
um, Ege yöresindeki bazı ilk ve otPta dereceli 
okullarda din kültürü ve ahlak derişlerinin 
İmamlar tarafından okutulduğu iddİasıma iliş
kim Mlillî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından 
ısözlü soru önergesi (6/904) 60 

49. — Siirt Millıötvek'ili MebJmet Afodur-
rezak Oeyllam'ıın, Anadolu Bankası tarafından 
bir şirketle provisyon alınmadan çek mukabi
linde ödeme yapıldığı iddiasıma ilişkim Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/905) 60 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, 
Asi Nehıri'mîin taşması sonucu A|mik Ovasım-

http://tlim.de


T. B. M. M. B : 68 24.2.1987 O : 1 

Sayfa 
dak'i arazileri su altımda kalan çiftçilerin mağ
duriyetlerinin giderilmesi için alınacak tedbir- -
İtere ilişkin Tarıim Orman ve Kjöyişleni Baka
nından sözlü soru önergesi (6/906) 60 
' 51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Güler'in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski 
bir milletvekili hakkında ne gibi işlem yapıl
dığına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si ı(6/907) 60 

52. — Denizli Milletvekili Muısıtafa Kani 
Bürke'nin, A.B.D. tarafımdan 1986 yılında 
ülkemize yapılan yardımların önceki yıllara 
göre azalmasının nedenlerine ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 61 

53. — Denizli Milletvekili Muısıtafa Kani 
Bürke'nin, NATO Taktik Silahları Eğitim 
Merkezli projesine ilişkin Millî Savunma Ba
kanından sıözlü soru önergesi (6/910) 61 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal' 
m, Almanya'da ülkemiz aleyhine faaliyette 
bulunduğu ve ülkemizdeki işçi şirketlerinin 
ıhisse senetlerini topladığı iddia edilen bir şah
ısın bu flaaliyetleriine karşı ne gibi tedbirler dü
şünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından .sıözlü soıru önergesi (6/911) 61 

55. — Zonguldak Milletvekili Isa VardaP 
in, sağlık kurumlarında kullanılan enjektör
lere ilişkin sorusu ve Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanı Mustafa Kalemli'nin cevabı (6/912) 61:62 

56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
AMunakar'ın, Diyarbakır - Lice İlçesinde dep
rem nedertiyle inşa edilen baraka - meskenler 
için verilen tapuların, kagir evler yapılacağı 
vaadedilerek foplatıkiığı iddiasına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/914) 62 

57. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'ın, Diyarbakır Minide cereyan eden 
anarşi ve. terör olaylarına ve yapılan operas
yonlara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/915) 62 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayeziltlin, Kahramanımaraş'da il
çeler itibariyle elektriği bulunan köy ve mez
ralara ve şebeke arızalarının gilderilmesî için 
görevlendirilmiş müstakil ekipler bulunup 
'bulunmadığıma ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

Sayfa 
59. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde

mirim, elektrik ücretlerine yapılan zamlara 
ve vatandaşların elektrik ihtiyacının daha uy
gun şartlarda karşılanabilmesi için alınacak 
•tedbirlere ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Balkanından sözlü sıoru önergesi (6/920) 63 

'60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde
mirdin, daha ucuz ve kaliteli ekmek üretlüebil-
ımesi için alınacak tedbirlere ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/921) 63 

B) Yazılı Sorular ve Cevaplan 63 
1. — Erzıurulm Milletvekili Hilmi Nalbant-

oğlu'nıun, Kırsal Kalkınma Fonundan verilen 
krediler ile alındığı iddia edilen binek araba
larına ilişkin soruisü ve Tararı Orman ve Köy-
işlerii Bakanı H. Hüsnü Doğân'ın yazalı ceva
bı 1(7/1506) 63:64 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri - Develi İlçesine bağlı bazı köyle
rin yol ve içme suyu sorunlarına ilişkin sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüs
nü Doğân'ın yazılı cevabı (7/1509) 64:65 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğluinıun, Doğu Anadolu bölgesindeki hay
van üreticilerinin desfieklenimesline ilişkin 
Başbakandan sorusu ve Tarım Orman ve 
Kiöyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğân'ın yazılı 
cevabı (7/1516) 65 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalıbant-
oğlu'nun, biyogaz tesisi yapılan köylere iliş
kin sorusu ve Tarım Ormıan ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğân'ın yazılı cevabı (7/15/18) 65: 

68 
5. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, 

Sinop İli Gerze İlçesine bağlı bazı köylerin 
mezarlıklarında bulunan ağaçların kesimi 
için bir müteahhide izin verildiği iddiasına 
ilişiklin sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğân'ın yazılı cevabı 
(7/1523) 69:70 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canvet* 
in, Almanya'nın Hagen Şehrindeki Türk Ha
va Yollan acenteliğinin bilet satışlarında yol
suzluk yaptığı iddiasına ilişkin sorusu ve 
Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy'un yazalı ce
vabı (7/1525) 70:71 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhant-
oğlu'nun, Afyon Alkaloit Fabrikasının tam 
kapasite ile çalışmamasının nedenlerine iliş-63 

— 5 — 
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Sayfa 
kin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman 
ve KJöyiışleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ya
zılı oevaibı (7/1528) 71:72 

18. — Erzurum Milletvlelkili Milimi Nal-
ıbaınitoğlu'mun, haşhaş etkim sahalarının geniş-
letülmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanı H. Hülsnü 
Doğan'un yazılı cevabı (7/1532) 72:73 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı' 
um, Şanlıurfa Minin ortasından geçen Kara-
(koyunlu Deresinin ıslahıma ilişkin sorusu ve 
Bayındırlık ve Mân ©akanı Isımail Safa Gıi-
ray'ın yazılı cevabı (7/1533) 73:74 

10. — Balıkesir Mülletlvelkili Davut Afbacı-
gil'in, Redaksiyon ve Kültlür Şubesinde Ku
rulacağı belirtilen komisyonlara ilişkin so
rusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nı Metin Eoliroğlu'nun yazılı cevabı (7/1534) 74:75 

11. — Hatay Mliltetvelkili Mustafa Murat 
Slökmenıoğlu'nun, GAP bölgesel planının ha
zırlanmasının geciktirildiği iddiasına ilişkin 
soruısıu ve Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısı tsimet Kaya Erdem'in yazılı cevabı 
(7/1544) 75:78 

TBMM Genel Kurulu saat 14.30'da açıldı. 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan, Millî 

Eğitim Bakanlığınca tavsiye edilen kitaplarda dinin 
siyasete ve eğitime alet edilmesiyle ilgili bazı yönler; 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalhantoğlu, Doğu 
Anadolu Bölgesinin tarımsal ve hayvansal sorun
ları; 

Samsun Milletvekili Hasan Altay da, son günler
de artan sağlık sorunları ve iktidarın bu sorunlar 
karşısındaki tutumu; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptılar. 
Parlamentolararası Birliğin yeni dönem çalışmala

rında Türkiye Büyük Millet Meclisini temsil edecek 
olan Türk Grubu için siyasî parti gruplarınca aday 
olarak gösterilen üyelere ilişkin Başbakanlık tezkeresi 

Genel Kurulun 'bilgisine sunuldu. 
Türkiye Büyük Millet Meclisinde Türkiye - Ma

lezya Dostluk Grubu kurulmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi ve eki Kurucular Kurulu listesi kabul edildi. 

Sayfa 
• 12. — Edirne Milletvekili Muhittin Yılidı-

rıim'ın, 1986 yılında ithal ve ihraç edilen bi-
r'inçli nevi ekmeklik buğdaylara ilişkin soru
su ve Tarım Orman ve Köyişlieri Baltamı H. 
Hüsnü Dbığan'm yazılı oevaJbı (7/1546) 78:79 

13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
HastJürk'üin, hirden fazla göreve vekâlet eden 
üst düzey kamu görevlisi ve banka veya sigor
ta yönetim kurulu üyeliği yapan siyasî parti 
yöneticileri bulunup bulunmadığına ilişkin 
'Başbakandan sorusu ve Devlet Bakanı Ab
dullah TenökediThin oevaibı (7/1559) 80:81 

14. — Erzurum Milletvdkili Hilmi Nal-
ıblamtloğlu'nun, Erzurum tlıinıe bağlı bazı köyle
rin telefon ve santral ihtiyaçlarına ilişkin so
rusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Altasoy'un 
yazılı oevaibı (7/1563) 81:82 

15. — Hatay MüllıöttvekHi Murat Söfcmıen-
oğlu'hun, Kerkük ve Musul meseleleriyle il
gili olarak Türkiye Büyük Millet Meclisine 
bilgi verilmernesi'nlim nedenime ilişkim sorusu 
ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'oum yazı
lı oevaibı (7/1579) 82:83 

Cumhurbaşkanınca 'bir daha görüşülmek üzere ge
ri gönderilen; 26.4.1961 Günlü ve 298 Sayılı Seçim
lerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkın
da Kanunun 11, 12, 52, 64, 65 ve 66 ncı Maddele
rinde Değişiklik Yapılması ve Bu Kanuna Bir Ek, 
İki Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
(1/819) (S. Sayısı : 519) kabul edildi. 

Diplomasü ve Konsolosluk Memurlarınca Düzen
lenen Belgelerde Onay İşleminin Kaldırılmasına Da
ir Avrupa Sözleşmesinin Onaylanmasının Uygun Bu
lunduğu Hakkında Kanun Tasarısı (1/781) (S. Sayı
sı : 516) üzerindeki görüşmeler tamamlanarak, tümü 
açık oya sunuldu; oyların ayrımı sonucunda tasarı
nın kabul edildiği ve kanunlaştığı açıklandı. 

647 iSayıh Cezaların İnfazı Hakkında Kanunun 
Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Hük
münde Kararname ve Adalet Komisyonu (1/797) (S. 
Sayısı : 522), 

•> • • •« 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 
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Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı İş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu (2/330) 
(S. Sayısı : 512) 

İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Kanu
nu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyo
nu (2/348) ı(S. Sayısı: 514), 

İçel 'Milletvekili Edip Özgenç'in, tpekböcekçiliği 
Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri Ko
misyonu (2/139) (S. Sayısı: 515), 

Nevşehir Milleftvekili Ali Babaoğlu ve 2 Arka-
daşının, 26 Kişi Hattında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu (2/371) (S. Sayısı : 520), 

2659 sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun Bazı 
Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı ve' Adalet Komisyonu (1/810) (S. Sayısı : 
521) İle 

Uluslararası Nitelikteki Teşekküllerin Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçişleri ko
misyonları 0//812) (S. Sayısı: 525), 

Raporları üzerindeki görüşmeler, komisyon yetki
lileri Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 

Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İstanbul 
Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Milletveki-

Tasarı 
1. — Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri Hak

kındaki Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına 
Dair Yetki Kanununun Değiştirilmesine Dair Ka
nun Tasarısı i(l/827) (Plan ve Bütçe Komisyonuna) 
dBaşikanhğa -geliş tarihi : 20.2.1987) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Bilecik Milletvekili Yılmaz Demir'in, Geb

ze İmam Hatip Lisesi Müdürünün Beyazıt Meyda
nındaki tür mitinge katıldığı iddiasına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi ı(6/923) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1987) 

2. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
büyük şehirlerdeki arsa spekülasyonunun önlenmesi 
için alınmış ve alınacak olan tedbirlere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/924) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 19.2.1987) 

3. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, bü
yük şehirlerdeki kiralık konut sorununa çözüm getir-

li Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balıbey, 
Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve Ba
lıkesir Milletvekili Fenni tslimyeli'nin, Türkiye Bü
yük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum Millet
vekili İhsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet Mec
lisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Rapo
ru {2//191, 2//203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci Ek) 
alınan karar gereğince Çarşamba günleri görüşülece
ğinden; 

Ertelendiler. 
Sermaye Piyasasının Teşvik, Sınaî Mülkiyetin Ta

bana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Düzenlemede 
Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurumlar Vergisi 
Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu ve 3182 Sa
yılı Bankalar Kanununda Değişiklik Yapılması Hak
kımda Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe Komisyonu 
Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) üzerinde bir süre 
görüşüldü. 

24 Şubat 1987 Salı günü saat 14.30'da toplanmak 
üzere birleşime saat 19.25te son verildi. 

Başkan 
Başkanvekili 
özer Gürbüz 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Edirne Tokat 

İsmail Üğdül Mehmet Zeki Uzun 

mek için devletin alacağı tedbirlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/925) (Başkanlığa ge
liş tarihi : 19.2.1987) 

4. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir Öğünç' 
ün, dar gelirli vatandaşların geçim sıkıntılarının gi
derilmesi için ne gibi tedbirler alınacağına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/926) (Başkan
lığa geliş tarihi: 19.2.1987) 

5. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, işçi emeklilerinin sosyo - ekonomik sorunları
nın çözümlenmesi için alınacak önlemlere ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/927) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

6. — İstanbul Milletvekili Feridun Şakir öğünç' 
ün, İstiklâl Savaşı gazilerinin ekonomik ve sosyal 
sorunlarına karşı alınacak önlemlere ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/928) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 19.2.1987) 

H. — GELEN KÂĞITLAR 
20.2.1987 Cuma 

- I 



T.B.M.M. B : 68 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, münhal 
bulunan hâkim ve savcı kadrolarına ve nedenine 
ilişkin Adalet Balkanından sözlü soru önergesi (6/929) 
•(Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, belediye
lerden «bazılarının ^başarılı belediye» olarak seçil
mesinin kıstasına ve amacına ilişkin Başbakandan 
Sözlü soru önergesi (6/930) (Başkanlığa geliş tarihi : 
19.2.1987) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, or

du ve güvenlik güçleri arasına sızmaya çalışan tarikat
lara ve irtica konusunda askerî okul ve polis kolej
lerinde alınan tedbirlere ilişkin Başbakandan yazılı 
soru önergesi (7/1601) (Başkanlığa geliş tarihi. : 
18.2.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naîbantoğlu' 
nun, Kerim Ağa Han Ailesinin adını duyurmak ve 
yaşatmak amacıyla kurulan vakfın Cenevre'deki mer
kezinde Türk mimar bulunup bulunmadığına - ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1602) (Başkanlığa geliş tarihi : 18.2.1987) 

3. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, ge
nel ve katma bütçeli kuruluşlarla kamu iktisadî te
şebbüslerinde görevi ya da görev yeri değiştirilmeyen 
yönetici kalıp kalmadığına ilişkin Başbakandan yazı
lı soru önergesi (7/1603) (Başkanlığa geliş tarihi : 
18.2.1987) 

4. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 25 
Mart 1983 tarihinden bu yana parti değiştiren beledi
ye başkanlarına ilişkin İçişleri Balkanından yazılı so
ru önergesi (7/1604) (Başkanlığa geliş tarihi: 18.2.1987) 

5. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sa
karya - Karasu İlçesindeki fındık üreticilerine ek öde
melerinin ödenrnemesinin nedenine ilişkin Mâliye ve 
Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi (7/1605) 
(Başkanlığa geliş ıtarihi : 18.2.1987) 

6. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, 1987 
yılına ait yatırımların illere göre dağılımına ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1606) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 18.2.1987) 

7. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Sos
yal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonunda 
toplanan paralar ve yapılan harcamalara ilişkin Baş
bakandan yazılı soru önergesi (7/1607) (Başkanlığa 
geliş tarihi : 18.2.1987) 

8. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Türkiye'nin radar ağı ile örülmesi için alı
nan kararın geciktirilmesinin nedenine ilişkin Devlet 

24.2.1987 0 : 1 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından yazılı soru öner
gesi (7/1608) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Ata
türk Hava Limanının şeref salonuna yönetmelik hü
kümlerine aykırı olarak yolcu alındığı iddiasına iliş
kin Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1609) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

10. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Sı
kıyönetim Koordinasyon Dairesi Başkanlığınca 1983 
yılında hazırlanan irtica raporunda Önerilen tedbir
lerin uygulanıp uygulanmadığına ilişkin Başbakandan 
yazılı soru önergesi (7/1610) (Başkanlığa geliş tarihi : 

v 20.2.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Amasya Milletvekili Ansan Savaş Arpacıoğ-

lu ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç poli
tikasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim ve 
tüketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin 
önergesi (10/42) (Başkanlığa geliş tarihi : 19.2.1987) 

24.2.1987 Sah 

Tasarı 
1. — 16.6.1927 Tarihli ve 1076 Sayılı Yedek Su

baylar ve Yedek Askerî Memurlar Kanununun Ba
zı Maddelerinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek 
ve Üç Geçici Madde Eklenmesi, 21.6.1927 Tarihli 
ve 1111 Sayılı Askerlik Kanununun Bazı Maddele
rinin Değiştirilmesi, Bu Kanuna Bir Ek ve Dört Ge
çici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/828) (Millî Savunma ve Plan ve Bütçe komisyon
larına) (Başkanlığa geliş tarihi : 23.2.1987) 

Teklif 
1. — Çankırı Milletvekili Saffet Sakarya'nın, 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 12.5.1982 
Tarih ve 2670 Sayılı Kanunla Değişik 108 inci Mad
desinin 2 nci ve 3 üncü Fıkralarının Değiştirilmesi 
Hakkında Kanun Teklifi (2/408) (Plan ve Bütçe Ko
misyonuna) ((Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1987) 

Tezkereler 
1. — Hakkâri Milletvekili Lezgin önal'ın Yasa

ma Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Baş
bakanlık- Tezkeresi (3/1255) (Anayasa ve Adalet Ko
misyonları üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.1987) 

2. — İzmir Milletvekili Işılay Saygın'ın Yasama 
Dokunulmazlığının Kaldırılması Hakkında Başbakan
lık Tezkeresi (3/1256) (Anayasa ve Adalet Komis-
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yonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyona) 
((Başkanlığa geliş tarihi: 23.2.1987) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — Manisa Milletvekili ismet Turhangil ve 

14 arkadaşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yan

lış olduğu iddia edilen fiyat politikasının neden 
olduğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/43) (Başkanlığa geliş tarihi : 20.2.1987) 

• > • « 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 14.30 

BAŞKAN : Baskanvekili Arif. Ş. Bilgin 

KÂTİP ÜYELER : Mehmet Üner (Kayseri), Arif Ağaoğlu (Adıyaman) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin 68 inci Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

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

(Yoklama yapıldı) 

BAŞKAN — Toplantı yetersayımız vardır; görüş
melere başlıyorum. 

SALİM EREL (Konya) 
hakkında söz istiyorum. 

Sayın Başkan, usul 

Süreden yararlanmak için toplantı saati 14.30'a 
alınmış bulunmaktadır. Şimdi yapılan yoklama 25 
dakika tutmuş... 

BAŞKAN — Sayın Erel, lütfen efendim... Başkan
lığın takdirine kalmış bir konudur bu. 

SALÎM EREL (Konya) —• Sözümü bitireyim Sa
yın Başkan; bu yoklamalar sağlıksız, göz yordamı ile 
yapılmaktadır. Buradaki güzide topluluğu göz yorda
mı ile tespit edemezsiniz. 

IBAŞKAN — Lütfen, Sayın Erel. Başkanlığın 
takdiridir, lütfen... 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa 
Kalemli'nin Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 
19.2.1987 tarihli 67 nci Birleşimde yaptığı, «Son gün
lerde artan sağlık sorunları ve iktidarın bu sorunlar 
karşısındaki tutumu» hakkındaki. gündem dışı konuş
masına cevabı ve Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın 
konuya ilişkin açıklaması 

BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Sa
yın Mustafa Kalemli, Samsun Milletvekili Sayın Ha
san Altay'ın, 19.2.1987 Perşembe günkü birleşim
de, «son günlerde artan sağlık sorunları ve iktidarın 

bu sorular karşısındaki tutumu» hakkında yaptığı gün
dem dışı konuşmaya cevap vermek istemektedir. 

Sayın Bakan buradalar mı efendim? 
Buyurun Sayın Bakan. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekilleri; 19.2.1987 günlü birleşimde, 
Samsun Milletvekili Sayın Hasan Altay'ın, sağlık me
selelerimizle ilgili olarak yapmış olduğu gündem dışı 
konuşmaya, o sırada salonda bulunmadığım için ce
vap verememiştim; bugün, hem yüce Meclise bilgi arz 
etmek, hem de değerli arkadaşımızın sorularına cevap 
vermek için söz almış bulunuyorum. 
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Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Hasan 
Altay, konuşmasının başlarında, bir ziyaret gününde 
hasta ziyaretine gittiğinden bahisle, bir sağlık kurulu
şumuzda, «hastaların kendi yataklarını veya temizlik
lerini kendi gayretleriyle veya ziyaretçilerinin gayret
leriyle yaptığını» ifade etmişlerdir. 

Konuşmasından edindiğimiz bilgilere göre, sayın 
milletvekili arkadaşımız ziyarete gittiği sağlık kuru
luşu, rehabilitasyon merkezidir. İsminden de anlaşı
lacağı gibi, bu merkezde, tedavi ve bakıma alınan va
tandaşlarımız, hakikaten rehabilitasyona muhtaç ve 
kendi hizmetlerini göremeyen vatandaşlarımızdır. Bu 
'bakımdan, Türk Milletine has, hasta ziyaret etme 
usullerini de dikkate alır iseniz, bir ziyaret gününde, 
onun yakınlarının, onun akrabalarının hastaya yardım 
edebilmek için bir şefkat duygusuyla ve yardım his
siyle hareket ettikleri sonucuna kendiliğimizden varı
rız. Sayın milletvekilimiz, hastaneye eğer ziyaret saat
leri dışında uğramış olsalar idi, böyle bir durumla 
karşılaşmayacaklardı. 

Sayın milletvekilinin değindiği ikinci önemli nokta; 
ıbu sağlık kuruluşumuzda temizlik kaidelerine ciddi
yetle uyulmadığıdır. Yine, biraz önce ifadeye çalış
tığım cümle içerisinde belirttiğim şekliyle; ziyaret saat
lerinde, maalesef, hastanelerimizin temizliği iyi bir 
durumda görülmez. Hatta, bu bakımdan pek çok has
tanemizde değişik ziyaret günleri, değişik ziyaret saat
leri tespit edilmiştir ve hastanelerin sayın idarecileri 
de, ziyaret günlerinde, hastanelerinin fevkalade kir
lendiğinden yakınmaktadırlar. Yine, açıkça ifade edi
yorum, sayın milletvekilimiz ziyaret saatinin sonun
da uğrarlar ise, bu sağlık kuruluşumuzda da temizlik 
kaidelerine yeterince dikkat edildiğini göreceklerdir. 
Ama, biz bütün bunlara rağmen, sayın milletvekili
nin bu konulardaki sözlerini ciddî bir uyarı olarak 
kabul ettik ve gerekli kişilerin dikkatlerini çekerek, 
uyarıda bulunduk. 

Konuşmada, bizim dikkatimizi çöken ikinci önem
li bir nokta; hastanelerimizde yatan hastaların yüz
de 80'inin sarılık kaptığı iddiasıdır. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu, fevka
lade ciddî bir iddiadır. Bakınız^ bu rakamları kulla
nırken ne kadar dikkatli olmamız hususunu, size bir 
küçük misalle arz etmek isterim. 1985 yılında, Tür
kiye genelinde, yatan hasta sayısı 2 419 633'tür. Bü
tün bu yatan hastalar içerisinde sarılık vakaları, -ki, 
sarılık, ihbarı mecburî hastalıklardandır - 24 845 adet
tir. Oranlar isek, yüzde 0.0102'dir. Yani, sayın mil
letvekilinin iddia ettiği gibi, yüzde 80 oranında de
ğil, yüzde 0.0102 oranındadır. O bakımdan, ben, 

konuşmacı arkadaşlarımızdan hassaten rica ediyorum, 
sağlıkla ilgili bu tür rakamları kullanırken fevkalade 
dikkatli olalım; çünkü hiçbirimizin, ülkemizi, hasta
lıklar ülkesi olarak lanse etme hakkının olmadığına 
inanıyorum. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, al
kışlar) 

Üçüncü bir önemli iddiayı zabıtlardan aynen oku
yorum: «Beyefendi, milletvekili olmayın, isterseniz 
bakan olun, kim olursanız olun; benim görevim biti
yor» cümlesini kullanan kişi veya kişilerin bize ismen 
bildirilmesi lazımdır. Bu bildirildiği takdirde, bu yüce 
kürsüden ifade ediyorum, o kişiler hakkında hiç acı
masız, gerekli kanunî takibata geçilecektir; ama bir 
kişi böyle söyledi veya söylendiği iddia edildi diye, 
bütün bir camiayı lütfen karalamayalım, lekelemeye
lim, onlara suç isnat etmeyelim; çünkü doktorlarımız 
da, hemşirelerimiz de, hastabakıcılarımız da, bizim içi
mizden çıkmış insanlardır ve bizim insanlarımızdır; 
onlara ne kadar sahip çıkarsak, onların hizmet aşkını 
da o nispette artırırız; buna yürekten inanıyorum. 

Sayın milletvekilimiz, bir diğer iddiasında, bir 
hastanemizde -ki, ismini de vereyim, Yüksek İhtisas 
Hastanesi - elektrik kesilmesinden dolayı ölüm olay
larının olduğunu belintmiştir. Ya gazetelerdeki açık
lamalarımızı görmediler veyahut da kendilerine yan
lış bilgiler intikal ettiği için bu cümleyi kullandılar; 
talihsiz bir cümle. Gerçekten, bu iddiaların olduğu gün, 
hem Sağlık Bakanhğı müfettişlerimiz kanahyla, hem 
de Cumhuriyet Savcılığı kanalıyla gerekli tahkikatı 
yaptırdık ve Cumhuriyet Savcılığının, Hazırlık No: 
1987/4227 sayılı Kararı ve 1987/2201 ve 3.2.1987 ta
rihli, kovuşturma yapılmasına gerek olmadığı hakkın
da bir karar elimizde mevcuttur; yani Cumhuriyet 
Savcılığı kararı, ölümlerin cereyan kesilmesine bağlı 
olmadığı doğrultusundadır; bunu da, altını çizerek 
yüce Meclisin bilgisine bir kere daha sunuyorum. 

Değerli milletvekilleri, bir diğer iddiayı aynen 
okuyorum zabıtlardan: «Hasta karnında unutulan gaz
lı bezler, yanlış ameliyatlar ve hatta yanlış bir organı 
kesip almak gibi. Tüm bunlara karşı hemen hemen 
hiçbir doktorun bu sorumsuzluğumdan dolayı mahkûm 
edildiğini ve tazminat ödediğini duyamazsınız» şek
lindeki iddiadır. 

Değerli milletvekilleri, bakınız, hekimlere verilen 
cezalar nelerdir? 

1. İnzibatî cezalar: 
6023 sayılı Türk Tabipler Birliği Kanunun 39 un

cu maddesi hükmüne göre verilen cezalar şunlardır: 

10 — 



T. B. M. M. B : 68 24.2.1987 O : 1 

Yazılı ihtar, para cezası, 15 günden 6 aya kadar 
geçici olarak sanat icrasından men, bir mıntıkada üç 
defa sanat icrasından men cezası almış olanları o mın
tıkada çalışmaktan men; 1219 sayılı Tababet ve Şuaba-
tı Sanatlarının Tarzı icrasına Dair Kanunun 28 inci 
maddesi hükmüne göre de, Sağlık ve Sosyal Yardım 
IBakanlığının teklifi ve Yüksek Haysiyet Divanının 
kararıyla icrayi sanattan men ve diplomanın geri 
alınması. 

işte, bunlar muvacehesinde son üç yılda verilen ve 
uygulanan cezalan arz ediyorum: 

1983 yılında, 1 hekime meslekten men ve diplo
masının geri alınması; 1984 yılında, 1 hekime sanat 
icrasından üç ay geçici men cezası; 1985 yılında, 4 
diş hekimine birer ay, 2 hekime sanat icrasından altı 
ay geçici men cezası; 1986 yılında, 1 hekime meslek
ten men ve diplomasının geri alınması cezası. Bu veri
len cezalar, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığınca da 
uygulanmıştır. 

2. Hukukî cezalar: 

210 sayılı, Bakanlığımız Teşkilatına ilişkin Kanun 
Hükmündeki Kararnameye göre çalışmalarını yürü
ten Yüksek Sağlık Şûrası, sağlık personelinin işlediği 
meslekî kusurlardan dolayı mahkemelerce gönderilen 
dava dosyalarını inceleyerek görüş vermekte olup, 
bu görüşler doğrultusunda ilgili mahkemelerce gerekli 
cezalar verilmektedir. Yüksek Sağlık Şûrası, bu husus
ta, 1931 yılından bugüne kadar, 8 178 adet adlî dos
yayı inceleyerek, mahkemelere görüş bildirmiştir. 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bu kısa iza
hatımdan da görüleceği şekliyle, Sağlık ve Sosyal Yar
dım Bakanlığı olarak hükümet olarak, sağlık mesele
lerine çok ciddiyetle eğildiğimizi ve bu konuda her 
türlü tedbiri almaktan çekinmediğimizi bir kere daha 
ifade etmek istiyorum. 

Yine, konuşmada değinilen, yeni, Temel Sağlık 
Yasası Tasarısıyla ilgili iddialara, ben burada, tasarı 
yüce Meclis komisyonlarına intikal ettiği için, cevap 
vermeyeceğim; ama günü geldiğinde ve tasarı yüce 
Mecliste müzakere edildiğinde, o konuda ne kadar 
haklı olduğumuzu ve o tasarıyı getirirken ne kadar 
ileri düşünceler içerisinde olduğumuzu ve bu mem
leketin, bu vatandaşın sağlığına sahip çıkmak için ne 
kadar büyük gayret içerisinde olduğumuzu, bir kere 
daha hep birlikte göreceğiz. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Başkan, be
nim söylemediğim bir söz ifade edilmiştir, «ziyaretçi» 
demedim, «refakatçi» dedim efendim. 

BAŞKAN — Ne konuda Sayın Altay? 
HASAN ALTAY (Samsun) — Efendim, ben «Te

mizliği yapanlar ziyaretçi» demedim, «refakatçi» de
dim. 

BAŞKAN — Sayın Altay, bunda bir sataşma yok 
efendim. 

HASAN ALTAY (Samsun) — Olay saptırılıyor 
•efendim. (SHP ve DSP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Efendim müsaade buyurun. 
Ne konuda sataşma; size atfedilen bir söz var, «o, 

öyle değil» diyorsunuz, öyle mi? 
HASAN ALTAY (Samsun) — Efendim, benim 

sözüm yanlış aksettirilmiştir. 
BAŞKAN — Anlaşıldı, buyurun; sözünüz yanlış 

anlaşıldı, düzeltin. 
Sayın Altay sözünün yanlış anlaşıldığını beyan et

tiler ve düzeltecekler efendim. 
HASAN ALTAY (Samsun) — Sayın Bakana, ver

dikleri yanıttan dolayı teşekkür ederim. (ANAP sı
ralarından «Cevap, cevap» sesleri) 

BAŞKAN — Cevap değil efendim; sözü yanlış an
laşılmış, o kadar. 

HASAN ALTAY (Devamla) — Cevap veya yanıt. 
Şimdi, benim yeğenim o hastanede yatmaktadır; 

temizliği yapan ziyaretçiler değil, refakatçilerdir; ora
da yatan hastaların hepsinin başında refakatçi vardır, 
Sayın Bakan «ziyaretçi» olarak ifade ettiler; ziyaretçi 
değil, refakatçidir; düzeltirim. 

İkincisi, sarılık olaylarına ilişkin bilgiler de ame
liyatla ilgilidir... 

ıBAŞKAN — Sayın Altay... 
HASAN ALTAY (Devamla) — Ameliyat olan 

hastaların oranıyla ilgilidir. 
BAŞKAN — Sayın Altay, Sayın Altay... 
HASAN ALTAY (Devamla) — Bu da, basından 

alınan bir bilgidir; eğer yanlış bir haber varsa, Sayın 
Bakan yanlış haber yayınlayanlar hakkında işlemde 
bulunsunlar. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Sayın Altay, teşekkür ederim. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 

MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Ben rakamları 
söyledim; benim konuşmamla ne ilgisi var? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... Konu bitmiştir. 
2. — İzmir Milletvekili Vural Ankan'ın, mülkiyet 

hakkı ve yabancıların mülk edinmelerine ilişkin gün-
dem dışı konuşması 
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ıBAŞKAN — Efendıim, gündem dışı söz isteminde 
(bulunan Sayın Vural Arıkan, «Mülkiyet hakkı ve te
mel hak ye hürriyetler» konusunda söz istemişlerdir. 

Buyurun Sayın Arıkan. 

VURAL ARIKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; geçen hafta Mülkiyet Hukuku ile 
ilgili enteresan bir görüşme olmasaydı, huzurlarınıza 
çıkacak değildim. 

Biliyorsunuz; mülkiyet hakkı, en eski haklardan 
birisidir. Ülkemizde ilk defa 1839 Tanzimat Ferma
nında, 1856 Islahat Fermanında yer aldıktan sonra, 
1924, 1961 ve 1982 Anayasalarında da yer almıştır. 
1924 Anayasası, tabiî hak olarak görmüş daha sonra 
1961 ve 1982 anayasalarında niteliği değişmiştir. Ne 
var ki, anayasalarımız, mülkiyet hakkının muhtevası
na değinmemişlerdiir. Muhtevası nedir mülkiyet hak
kının?.. Bu konuyu da, 1966 yılında Anayasa Mahke
mesi açıklığa kavuşturmuştur. Bu konuda iki karar 
vardır; dördüncü ciltte yayımlanmıştır. Birisi, 28.4.1966 
tarih, 66/3 esaslıdır; diğeri de, 20.9.1966 tarih ve 
963/156 esas sayılıdır. Bu kararları incelediğimiz za
man, mülkiyet hakkının muhtevasını şöyle görüyoruz; 

Sahibine, tahribe varıncaya kadar kullanım yetkisi 
verir. Meğer ki, kanunî kayıtlara aykırı olmasın ve 
başkasına zarar ikame etmesin. Bu birinci ilke. 

İkinci ilke; parlamentoların da, mülkiyet hakkı 
üzerinde dilediği gibi icraatta bulunması mümkün de
ğildir; 1924 Anayasasına 1961 Anayasasına ve 1982 
Anayasasına göre, ancak kamu yararı bulunduğu 
takdirde, kamulaştırma veya devletleştirme yapabilir. 
Mesela; bugün bir çoğunluğa güvenmek suretiyle, 
«Doğru Yol Partililerin mallarım aldık veya SHP'li-
lerin mallarını aldık ve ekseriyetle çıktı ve bu da 
yasalaştı» diyemeyiz. Demek ki, mülkiyet hakkının 
parlamentoyla ilişkisini de düzenlemiştir Anayasamız. 

Ya yabancıların mülk edinmesi... Geçen hafta, Sa
yın Devlet Bakanının da ifade buyurdukları gibi, Ana
yasa, yabancıların mülk edinmesiyle ilgili açık bir hü
küm getirmemiştir. Yani, vatandaşlar içdn getirdiği dü
zenlemeden farklı bir düzenleme yapmıştır; 16 ncı 
madde, «Uluslararası hukuk kurallarına göre kanunla 
sınırlanabilir» demiştir. 

Yabancıların hukuku, 1985 yılına gelinceye ka
dar, Anayasa Mahkemesinin denetimine tabi olma
mıştır. Anayasa Mahkemesi, geçen yıl münakaşa edi
len iki kararında, mutlaka, mütekabiliyet şartının, 
karşılıklılık şartının bulunmasını öngörmüştür. O hal
de, bu karşılıkhlık şartımn niteliği nedir? Nemenem 
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birşeydir bu? Bundan, dört tane hukukî sonuç doğu
yor: 

Birinci sonuç; karşılıklılık, devletlerarası eşitliğin 
simgesidir. 

İkinci sonuç; karşılıklılık, ulusal çıkarların üstünlü
ğü ilkesi sorunudur. 

Üçüncü sonuç: Millet Meclisinin serbestisi, bu 
kural içerisinde sınırlıdır; tıpkı, iç hukukta vatandaş
lara karşı kamu yararının devletleştirme için ve ka
mulaştırma için sınırlama koyduğu gibi. 

Dördüncü sonuç; bunun, hukuk tekniği bakımın
dan da önemli bir sonucu vardır. Biliyorsunuz, gayri 
menkul hukuku, resmî akitle yapılıyor. Resmî aktin 
sağlık kazanabilmesi için, geçerli olabilmesi için, sıh
hat şarttır. Eğer, resmî akit yapıldığı tarihte karşılıklı
lık, yoksa o alktin muteber olabilmesi mümkün değil. 
Bu itibarla, sayın devlet bakanımızın geçen hafta söyle -
dikleri gibi, Birleşik Arap Emirliklerinin ileride Tür
kiye'ye verecekleri, bahşedecekleri karşılıklılık hakkı, 
yani Türk vatandaşlarına tanınacak olan karşılıklılık 
hakkı, yapılan işlemlere geçerlilik kazandırmaz. 

İkincisi: Yine devlet bakanımızın ifade ettiği gibi 
ve Anayasa Mahkemesi kararında da yer aldığı gibi, 
ulusal çıkar üstünlüğü tartışılır bir konudur; ama 
mesele, Anayasa Mahkemesinin iki kararından sonra, 
ulusal çıkarların, yabancılara mülk satımı bakımın
dan karşılıkhlık, hukukî bir ölçütü olmuştur. Binaen
aleyh, bu hukukî ölçütü, Anayasa Mahkemesi karar
larını, yerindeliik şeklinde mütalaa edebilmek de müm
kün değildir. 

Gene, bu hukukî ölçüt, vize meselesinden konuyu 
ayırır. Mesela, sayın devlet bakanı geçen hafta bu
rada, «Bütün ülkeler; İran, Arap ülkeleri, garp âlemi, 
Türk vatandaşlarına vize uyguluyor, biz uygulamı
yoruz; binaenaleyh, bundan feda edilebilir» dedi. İşte 
o zaman, Anayasa Mahkemesinin son kararı karşımı
za çıkıyor. Bu son kararda bu konuya değinilmiş; 
«Evet, bir iç hukuk sorunudur bu, ama bunu alelade 
karşılıklılık muamelesiyle bir arada tutamazsınız. Bu, 
devletin egemenliğiyle alakalıdır, onlarla mukayese 
edilmek de caiz değildir» diyor. Binaenaleyh, onu da, 
devletin tabiî işlemleri arasında mütalaa edebilmeniz 
mümkün değildir. 

BAŞKAN — Sayın Arıkan, lütfen bitiriniz efen
dim. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Toparlıyorum 
efendim. 

Şimdiye kadar birkaç kanunda buna imkân ve
rilmiş olması da, bugünkü muameleyi meşrulaştıra-
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maz. Söyledikleri misal şu; «1982 yılında Turizmi 
Teşvik Kanunu çıkarılmış ve bu bir ayrıcalık getiri
yor, Petrol Kanununda ayrıcalıklar var; binaenaleyh, 
«parlamento istediği zaman yapabilir» diyor; ulusal 
çıkar açısından. Hayır; o zamana kadar Anayasa 
Mahkemesinin denetimi yok. Turizmi Teşvik Kanunu 
1982 yılında çıkmıştır; hatta Sayın Özal'ın Başbakan 
Yardımcılığı sırasında çıkmıştır ve dönem itibariyle, 
yani çıkış tarihi itibariyle de, anayasal denetime tabi 
olabilmesi mümkün değildir. Kaldı ki, yabancı ser
maye sistemi, (Türkiye'de bundan daha eskidir. Bili
yorsunuz, oradaki teşvik, turizm işletmelerine verilen 
teşviktir. Bu işletmeler, Türk tabiiyetinde kurum ola
caklardır. Türk tabiiyetindeki kurumlar, yabancı ser
mayede olduğu gibi, mülk alırlar; işletmelerine dahil
dir; fakat o mülk satıldığı zaman hâsıl olan kâr, Dev
let Şûrasının müstakar içtihatlarına göre, transferan 
değildir. Neden?.. Emlakla alakalı olduğu için; dev
let varlığı ile alakalı olduğu için. 

Görülüyor ki, burada da, Anayasa Mahkememi
zin görüşü ile Danıştayın görüşü de çakışmaktadır. 

Sürem doldu, ben bu kadar beyanla iktifa edi
yorum. Saygılar sunarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 

3. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Es
kişehir Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürlüğünün 
Eskişehir'deki okulların makam odalarından Türk Bay
rağının kaldırılması hakkındaki genelgesi ile laikliğe 
aykırı davranışlarına ilişkin gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Eskişehir Milletvekili Sayın Münir 
Sevinç, «Eskişehir Millî Eğitim Gençlik ve Spor Mü
dürlüğü, tüm okullara gönderdiği bir genelge ile Türk 
bayrağım makam odalarından kaldırılmasını istemiş
tir; bu konuda gündem dışı söz istiyorum» diyorlar. 

Buyurun Sayın Sevinç. 
Sayın Sevinç, konuşma süreniz 5 dakika. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; cumhuriyet tarihimizde ilk 
defa, «Okullardan Tüfk bayrağını kaldırın» emrini 
veren millî eğitim müdüründen bahsetmek için huzur
larınızdayım. Bu vesileyle saygılar sunuyorum. 

önce, bu emri verenlerin ilk tutumlarından bah
setmek istiyorum. ANAP Hükümetinin kurulduğu 
1983 sonunda, ülkenin her tarafında olduğu gibi, Es
kişehir Millî Eğitim Gençlik ve Spor Müdürü de gö
revden alındı; yerine, hükümetin her dediğini emir 
telakki edebilecek bir müdür atanmak istendi. Mazi-
sıinde bazı durumlar olduğu için, Cumhurbaşkanının 
onayı alınamadı. Bu müdüre, iki yıl müdür vekilliği 

yaptırıldı. Nihayet, Mart 1986'da yeni bakan, başka 
bir müdürü asaleten tayin etti. Buraya kadar hiçbir 
itirazımız olmadı. 

Ancak, yeni müdürün Gümüşhane'den Eskişehir'e 
gelip göreve başlaması büyük bir skandal oldu; çün
kü, yeni müdür Yusuf Sadık, göreve başlamak için, 
sanki Yunanistan'ı işgal ediyormuş gibi, Eskişehir 
Millî Eğitim Müdürlüğünü, yanındaki muhafızlarla 
bastı. Muhafızları ise, ANAP Gümüşhane il Başkanı 
ve parti yöneticileriydi. 

İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Yalan söy
lüyorsun, böyle bir iddia yoktur. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin, efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Buyurun beyim, 
bakın; «Muhafızlı devir teslim»; buyurun. Yalansa 
bunu ne diye kapatmadınız? 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, devam edin efendim. 
İBRAHİM TURAN (Gümüşhane) — Yalan. 

(ANAP sıralarından gürültüler) 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu baskın, tüm 

yerel basında sergilendi ve işgalci müdür Eskişehir'de, 
haftalarca günün konusu oldu. Ben bu durumu, o ta
rihte, Millî Eğitim Bakanı Sayın Emiroğlu'na an
lattım ve bu aşamada işgalci müdürün otorite boşlu
ğu yaratacağını, tüm Millî Eğitim camiasında hu
zursuzluk olacağını söyledim. Sayın Bakan, «Eskişe
hir ANAP 11 Başkanının çıkarları bozulduğu için, bu 
komployu yaptığını, o nedenle, altı ay yeni müdürü 
tahkik etmemi, olumsuzlukları olursa, değiştireceğini» 
ifade etti. 

Sayın m'ilietvekiilleri, işgalci müdür, ilk olarak 
yanına Malatya'dan genç bir müdür yardımcısı ge-
tirüi. Bu müdür yardımcısı gelir gelmez, «Ben Baş
bakanın hemşerisi ve Millî Eğitim Bakanı Metin 
Emitfoğlun'un yeğeniyim. Ben kanun nizam dinle
mem» dedi ve işe başladı. (ANAP sıralarından gü
rültüler) Bir dinleyin... 

Gerçekten de, gerçek müdür, Bakanın yeğeni 
Fa'tin Ari Durhan'dı. Büibün tayinler, terfiler ve tah
kikatlar, balkanın yeğeni tarafından yapılmaya baş
landı. İlk İcraatı, Eskişehir ve civarında, kendi ka
fasına uygun olarak, Atatürk düşmanlığı yapabile
cek, çocuklarımızın beyinlerini yıkayacak ve Hu-
meyni rejiminin methiyesini yapacak öğretmenleri 
tespit edip, onları etkili ve yetkili yerlere getirmek ol
muştur. (SHİP sıralarından alkışlar) Bu söylediğimi, 
yüzlerce olaydan birkaç misalle açıklamaya çalışa
yım: 
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Yer, Yunusemre Öğretmen Okulu; ders tarih, öğ
retmen Çetin Sungur anlatıyor; «Atatürk devrim ve 
ilkeleri, 'Batıya özenti ve Türk Milletinin zararınadır.» 

Yer, yine Yunusemre Öğretmen Lisesi; ders sosyal 
'bilgiler, öğretmen Mustafa Kutluay; anlatıyor, «Ger
çek laiklik Osmanlı Devletinde vardı. Atatürk'ün 
yaptıklarının hepsi ülkeye zararlıdır.» 

Yer, yine Yunusemre Öğretmen Okulu; ders tu
rizm; öğretmen Kadir El'iuz; anlatıyor, «Turizmden 
elde edilen gelirler haramdır.» 

Sadettin Topçu ismindeki öğretmen ile yukarıda 
saydığım öğretmenler, okulun mescidinde namaz 
kılan öğrencilere, şeriatın ve Humeyni rejiminin özel
liklerini ve Islâhla faydalarını anlatırlar. 

AHMET EKİCİ ((Kütahya) — Nerede? 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Mescitte. 
AHMET OKÜGİ (Kütahya) — Hangi mescitte? 
MÜNİR SEVİNÇ ((Devamla) — Yunusemre Öğ

retmen Okulunun mescidinde efendim. 
AHMET EKİCİ (Kütahya) — İyi inceledin mi? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Namazdan çı
kan öğrenciler, topluca, «Şeriat isteriz» diye bağır
maktadırlar. «Şeriat isteriz» diye bağırmayan öğren
ciler, ağızlarıyla kuş tutsa, bu öğretmenlerin dersle
rinden geçmeleri ve okulu bitirmeleri mümkün değil
dir. 

Bir 'başka misal; Afyon İli Sandıklı İlçesi Ahırhi-
sar Köyü Öğretmeni, Atatürk'e, «Teneke Kemal» 
dediği için, mahkemece 10 ay cezaya çarptırılıyor. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen bitirin efen
dim. 

ıMONiR SEVİNÇ (Devamla) — Yüksel Önaçar 
isimli öğretmen, acilen Eskişehir Erenköy İlkoku
luna nakılettirilmektedir. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, bitirelim efendim, 
lütfen... 

- MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Efendim, bu ka
dar, sözümü kestiler. 

Bitiriyorum. 
BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ ı(Devamla) — Tabiî, Başba

kanın hernşerisi, Bakanımızın yeğeni Fatin Ari Dur-
Ihan, bu Atatürk düşmanı öğretmen hakkında hiçbir 
idarî soruşturma dah'i açmadığı gi'bi, olayı örtbas 
ediyor. 

Bir başka olay; tarih, 29 Ekim 1986 Cumhuriyet 
Baydahıı. 

BAŞKAN >— Sayın Sevinç, lütfen toparlayın: efen
dim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Efendim, sa
yın bakan 15 dakika konuştu. Müsaade edin de be
nim sözlerim... 

BAŞKAN — Sayın bakan konuşur; sizin hakkı
nız 5 dakika efendim. Sözünüzü kesmek zorunda bı
rakmayın; çfoik istirham ediyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Tamam efen
dim, toparlıyorum. (SHP sıralarından gürültüler) 

MUHtTTİN YILDIRIM (Edirne) — Bırakın ko
nuşsun Sayın Başkan; siz de bu vebalin altına gi
riyorsunuz.-

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Cumhuriyet Bay
ramının kutlandığı alan: Cumhuriyet Valisi, Cum
huriyet Ordusunun Eskişehir Komutanı, Belediye 
Başkanı törende hazır, resmî geçit başladı. Okul öğ
rencilerinin önünde Cumhuriyet tarihinde ilk defa, 
başında türbanla, bayan Öğretmen Yücel Ataberk, 
Valinin, Komutanın ve Belediye Başkanının önünden 
geçiyor; tören bitiyor. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, süreniz doldu, lütfen 
bağlayınız. (SHP sıralarından gürültüler) 

HİLMİ N A L B A N T O Ğ L U (Erzurum) — Niye 
gocunuyorsun Sayın Başkan? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bağlıyorum 
efendim. 

Üç gün sonra tahkikat; öğretmene ceza: Evi
nin yanındaki Halil Yasin Okuluna sürgün veya 
bir başka deyişle, yaptığı Atatürk düşmanlığından 
dolayı takdir edilerek, iki yıldır isteyip gelemediği 
evinin yanındaki okula nakli yapılıyor... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, sözünüzü kesmeye 
mecbur etmeyin efendim, lütfen.. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bütün bunlarla 
yetinmiyor Başbakanın hemşerisi... 

BAŞKAN, '— Lütfen, Sayın Sevinç, bitirin efen
dim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, az kaildi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, bitirin, istismar 
etmeyin. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Millî Eğitim Ba
kanının yeğeni Fatin Ari Durhan «Ben kanun nizam 
dinlemem» diyor ve hakanlık yönergelerini ve ge
nelgelerini bir tarafa iterek keyfî nakiller yapıyor. 
(ANAP âıralarından «Yuh, otur yerine» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, sözünüzü kesiyorum 
efendim... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bir vatandaşımı
zın yaptırdığı okula öğretmen tayini yapılacak, pu
anlama sırası yönergelere göre yapılmış; fakat... 
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MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — .... yerlerine ise 
çeşitli camilerde imamlılk ve hatiplik yapan vaizler, 
Millî Eğitim Müdürlüğüne memur olarak atanıyor
lar. Ayrıca, Millî Eğitim Müdürlüğüne alınacak 6 
'kişilik işçi ve memur imtihanına giren bin Eskişehir
li arasından, Malatyalı Faitin Ari Durhaın'm kardeşi bi
rinci geliyor ve işe başlıyor. 

BAŞKAN — idare amirleri lütfen... Sayın Se
vinç... Sayın Sevinç, kürsüyü işgal ediyorsunuz... Sa
yın Sevinç Kürsüyü işgal ediyorsunuz efendim... 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu anlattıkla
rımın Eskişehir'deki Millî Eğitim camiasında ne de
rece huzursuzluk yaratacağını tahmin ediyorsunuz
dur. Başbakanın hemşerisl, Millî Eğitimi Bakanımızın 
yeğeni Fatim Ari Durhan, bunlarla da yetinmedi. 
2 Ocak 1987 tarih ve 310/00112 sayılı bir genelge 
yayınlayarak, Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk de
fa, Türik Bayrağının okullardaki öğretmen ve mü
dür odalarından kaldırılması» enirini verdi ve bu em
ri, uyguladı. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, Sayın Sevinç... 

MÜNİİR SEVİNÇ '(Devamla) — Atatürk'e düş
manlık besleyenlerin hiçbir soruşturma görmemeleri, 
•hâlâ görevde kalmaları fevkalade üzüntü ve endişe 
vericidir. Bugün, okullardan Türk Bayrağını kaldır
ılanlar, hiç endişeniz olmasın ki, yaran Humeyni 
bayrağını her yere açtıracaklardır... 

»BAŞKAN — Sayın Sevinç lütfen... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Hemşerisi Özal 

gibi padişahlığa özenen müdürvekili... 
BAŞKAN — Sayın Sevinç sözünüzü kesiyorum 

efendim.; 
'(Başkan tarafından, hatibin mikrofonu kapatıldı) 
BAŞKAN — Lütfen efendim, sözünüzü kestim, 

'buyurun efendim. 
MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Konuşun 

siz efendimi. 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Sözümü kesi

yorlar efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim, sözünüzü kes

itim Sayın Sevinç. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Gazeteler 
yazar efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — 99,25 puanlı 
'öğretmen dururken, 61,25 puanlı, kafasına uygun 
öğretmenleri bu okula naklediyor. Hatta hiç puanı 
olmayan, köyden şehir merkezine 10 yıldan eVvel 
gelemeyecek öğretmenler bile... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, sözünüz zapta geçmi
yor... 

MÜNİR SEVİNÇ ı(Devamla) — ... bu okula he
men getiriliyor. Bir yıl evvel teftiş geçiren ve tak
dir belgesi alan memurlar, bu allamalara karşı çık
tığı ve Eskişehir doğumlu oldukları için görevlerin
den alınıyor, başikâ okullara ve illere naklediyor... 
(ANAP sıralarından gürültüler. «Yuh» sesleri) 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, Sayın Sevinç, lütfen 
efendim... Sözleriniz zapta geçmiyor; lütfen kürsü
yü terkedin efendim. 

'NEVZAT YAĞCI (Bazığ) — Kürsüyü işgal 
Ediyor Sayın Başkan. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Oturuma ara 
verin efendim. 

1. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'e kına
ma cezası verilmesi 

BAŞKAN —- Efendim, Sayın Sevinç'i kınama ce
zasıyla cezalandırıyorum. 

Sayın Sevinç, size kınama cezası veriyorum, ken
dinizi, müdafaa edebilirsiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bütün bunları, 
MİM Eğitim Bakanı, bilerek, isteyerek ve planlaya
rak yapiyor demektir. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, sözünüzü kesmiş bu
lunuyorum. ı(ANAP sıralarından, «Otur yerine, yuh» 
sesleri) 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu idarecilerin 
görevde kalması halinde... 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, Sayın Sevinç... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bütün bunla

rı... 

Durumu yüce kurulun 'bilgisine arz ederim. 
BAŞKAN — Sayım Sevinç, size bir kınama ce

zası verdim; müdafaa haikkmız var efendim. (SHP 
sıralarından alkışlar) 

Efendim, taim 12 dakika konuşmuşlardır. 5 da-
'kikalık zamanını 7 dakika da geçirmişlerdir. 

Buyurun Sayın Sevinç. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Yapmayın Sa
yın Başkanım. 

V. — DİSİPLİN CEZALARI 
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(BAŞKAN — Efendim size, niye fazla konuştu
ğunuz konusunda müdafaanızı yapmak üzere; yani 
(kınama cezasıyla ilgili olarak söz verdim. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Değerli arka
daşlarım,, eğer hir ülkede Türk Bayrağını yasakla
yan bir millî eğitim camiası varsa, (ANAP sıraların
dan gürültüler) eğer Türk millî eğitiminde çocuklara... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

ıBAŞKAN — Sayın Sevinç, kınama cezası haık-
Ikında konuşacaksınız efendim, lütfen. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Evet, onun 
haklkında konuşacağım Sayın Başkan. 

İBASjKAN — Başkanlık hakkında, yani benim 
hakkımda konuşacaksınız efendim. 

MÜNİR SEVİNÇ ((Devamla) — Eğer buna, bu 
anlattıklarımı...' 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Sevinç... İikinci de
fa kınama cezası vermeyeyiim efendim, lütfen. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Bu anlattıkla
rım, yerel basında ve her tarafta anlatılıyor. Ben bun
ları burada anlatırken, ANAP Grubu buna tahammül 
edem'iyoF, benini sesimi kesiyor, benim konuşimala-
rımı aksatıyorsa, bu nedenle de, benim normal ola
rak 4 - 5 dakikada bitebilecek konuşmam 10 daki
ka sürüyorsa, kabahat benim mi Sayın Başkan? İn
safınıza sığınıyorum.. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 

A) Gündem dışı konuşmalar (Devam) 
3. -— Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Me

tin Emiroğlu'nun, Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, Eskişehir Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Müdürlüğünün, Eskişehir'deki okulların makam oda
larından Türk Bayrağının kaldırılması hakkındaki 
genelgesi ile laikliğe aykırı davranışlarına ilişkin gün
dem dışı konuşmasına cevabı. (Devam) 

İBAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı, yapılan bu konuşmaya cevap vermek 
üzere söz istemişlerdir. 

(Buyurun Sayın Bakan. 

(BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Sayın Başkan, bu 
İbik" rejim meselesi idi. Bunun üzerinde biraz müsa
maha gösterebilirdiniz. 

BAŞKAN — Vakit herkes için aynıdır efen
dim. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Ne rejimi ki bu? 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Eğer ANAP 
Grubu bana laf atmamış olsaydı... 

BAŞKAN — Lütfen efendim,.;, 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Eğer, olayda, 

Türk Bayrağını, millî eğitiminden, Türk toplumun
dan ve Türk talebesinden yasaklamak... 

'BAŞKAN — Sayın Sevinç, Başkanlık hakkında 
konuşun efendim, lütfen. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — ... yasaklamak 
gibi 'bir konuyu gündeme getirdiğimde, ANAP Grubun
dan. bu konu tepki görüyor, konuşmalarım dfcsilk ka
lıyor ve zamanında bitmiyorsa, insafınıza sığınıyo
rum, bana büyük haksızlık yapılmış olmuyor mu? 
Konuşmayalım mı? Türk Bayrağını müdafaa etme
yelim mi? 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — Atatürk'ü mü

dafaa etmieyelüm mi? (SHP sıralarından alkışlar) 
ıBAŞKAN — Efendim, kınama cezasını oyları

nıza sunuyorum: Ka'bul edenler.., 
PERTEV AŞÇIOĞUU (Zonguldak) — Türk Bay

rağını müdafaa etmek sana mı kaldı? 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Evet, bana 

kaldı. 
IBAŞKAN — Kahul etmeyenler... Kabul edil

miştir efendim. Buyurun Sayın Sevinç. '(SHP sırala
rından «Saydınız mı?» se'sleri) 

Saydım efendim. 

AHMET EKİCİ (Kütahya) — Zayıflama re
jimi. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Malatya) — Sayın Baş
kanım, değerli milletvekilleri; bir değerli milletve
kilimizin, «Bu bir rejim meselesiydi, müsaade etsey-
diniz de, daha fazla, Sayın Sevinç buradan düşün
celerini ifade etseydi» diye bir açıklaması oldu. (Gü
rültüler) 

BAŞKAN — İşitmiyoruz efendim, lütfen biraz 
yavaş konuşun, 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKANI 
METİN EMiROĞLU (Devamla) — Evet, rejim 
meseleleri her zaman bu Yüce Meclisin çatısı al
tında, kıymetli milletvekilleri tarafından büyük bir 
hassasiyetle dile getirilir ve ben öyle inanmaktayım-
ki, bu çatının altında, millet iradesine dayalı ola-

KURULA SUNUŞLARI (Devam) 

— 16 — 



T.B.M.M. B : 68 

rafc görev yapan her milletvekili, içtiği andın bir ge
reği alarak, rejimin, milletin, Anayasanın getirdiği 
'hükümlerin burada geçerliliğini, en az Sayın Sevinç 
Ikadar bulyüık bir hassasiyetle korur. 

SALİM BREL (Konya) — Sadede gelelim. 
MİLLÎ EĞMM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Ben, hiçbir 
arkadaşımı rejim meselelerinde, Atatürkçülük mese
lelerinde, Atatürk ilke ve inkılaplarında, Cumhuri
yete kayna'k teşkil eden temel nizamların yorumun
da, farklı bir düşünde içerisinde görmüyorum efen
dim. (ANAP sıralarından «Bravo» sesleri, aükış-
lar) 

EROL AĞAGİL (Kırklareli) — Uygulama 
farklı. 

MİLLÎ EÖfTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Yalnız şu 
nokta var: Burada yanlış... (ANAP sıralarından «Ya
lan, yalan» sesleri) «Yalan» demeye dilim varmıyor. 
ı(ANAP sıralarından «Yalan söylüyor» sesleri) 

BAŞKAN — Lütfen efendiim, müdahale etme
yelim. 

MİLLÎ E Ö M M GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU ,(Devamla) — Bir millet-
'vekiline «Yalan söylüyorsunuz» demek istemiyo
rum; çünkü bana, aileme, yeni bir yeğen ilave etti, 
«yeğenidir» dedi. (ANAP sıralarından «Yalan söy
lüyor» sesleri)! 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Şimdi, açık 
'seçik bir yanlışın ne şekilde tavsif edüeceğini ben 
size bıraikıyorum. 

iMiÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Öyle deniyor 
efendim, kendisi öyle diyor, ben demiyorum, basın
da deniyor. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI (METHİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, 
ne güzel bir bahane; «Basında var.» Çıkın, bura
dan, kendi ifadeniz- gibi konuşun, ondan sonra ba
sına atıf yapın... Bu da yeni bir taktik mi oluyor? 
Siz, kendi düşüncelerinlizi söylüyorsunuz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayııi Bakan, 
uyguladığı sistem öyle, kendisi Söylüyor, Ben sizin 
yeğeniniz olduğunu iddia etmiyorum, kendisi söy
lüyor. . , 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Sevinç, lüt
fen efendim;.. Lütfen dinleyin Sayın Sevinç. 
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MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMÜROĞLU (Devamla) — lütfen din
leyin efendim. 

Sayın 'Sevinç, Eskişehir'deki Millî Eğitim Mü
dürlüğünün tatbikatı bakımından, zaman zaman ba
na ;bazı rahatsızlıklarını ifade ederler. Bu, benim Mil
lî Eği'tim Balkanı olarak her gün karşılaştığım olay
lardan 'bir tanesidir. Millî eğitim camiası geniş bir 
camiadır ve her vilayette tasarruflar yapılırken, muh
telif tasarruflarla, sübjektif tasarruflarla, değişik mak
satlarla yapılan tasarruflarla zaman zaman karşılaş-
nıa'kta olduğumuzu ifade etmek isterim. Geçen se
ne yaptığımız tayin 52 bin adettir değerli .milletve
killeri. Bu 52 bin tayin ve tasarrufun içerisinde, 
mutlaka, hepsi, yüzde yüz objektif prensipler da-
hiinde ve yerine göre yapılmıştır iddiası, oldukça bü
yük bir iddia olur; bazı hatalar belki yapılabilir. O 
balkımdan, bir milletvekili arkadaşım bana, «Efen
dim, Eskişehir'de birtakım tayinler yapılıyor. Bu ta
yin ve tasarruflar içerisinde şu şekilde yanlışlıklar 
var; kanunlara, hele rejimin ana ilkelerine aykırı 
birtakım tasarruflar var» dediği zaman... 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Bu gazeteleri 
size verdim Sayın Balkanım, olayı burada sizinle 
tartıştım, lütfen dikkat ediniz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim.., 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR -BAKA

NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Efendim, 
gazete haberleriyle kendinizi savunmayınız, kendi 
fikirlerimzle savununuz. Başkalarının fikirleriyle ni
çin Yüce Meclisi işgal ediyorsunuz efendim? Kendi 
fikirlerinizle işgal ediniz Yüce Meclisi. (ANAP sıra
larından alkışlar) 

MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Siz de ülkeyi iş
gal ediyorsunuz. 

IBAŞKAN — Lütfen efendim... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMliROĞLU (Devamla) — Şimdi tut
turmuş; efendim, Türk Bayrağını koruyormuş... Türk 
Bayrağını korumak, herhalde sadece sizin inhisarı
nızda değil; her şeyden evvel, Millî Eğitim Baka
nı olarak benim görevimdir. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ne yaptınız 
Sayın Bakan, ne yaptınız? 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bu konuda 
lütfen diilkkatli (konuşunuz. 

MÜNİR .SEVİNÇ (Eskişehir) — Bu (genelgeye 
karşı ne yaptınız, onu söyleyin. 
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IBAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyin. 
M'İLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİROĞLU ı(Devamla) — Bayrak ko
nusunda izah edeyim: Bayrak konusu belli bir yö
netmeliğe bağlıdır; yani bir bayrağın bir masa üze
rinde açık bir şekilde bulunması hususunda devlet 
dairelerinde ve millî eğicimde belli bir yönetmelik 
vardır. Sizin bahsettiğiniz husus, bu yönetmeliğin 
uygulamasından ibarettir. Yoksa, efendim, yüce 
bayrağı filan ktase kardırsın veyahut filan yerde 
bırakılsın şeklinde bir ayrım yapılamaz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ne diye dön
dünüz o zaiman? 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Bakan, 

niye bunu yayınlattırıyorsunuz, ne diye geriye aldı
rıyorsunuz? 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen efendim... 
MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI •METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bunun dı
şında, diğer ileri sürdüğü hususlar için, ben bunla
rı ihbar telâkki ederimi değerli arkadaşlarım. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Dinlemediniz 
ki Sayın Bakan. 

MÎLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Zabıtlarda 
hepsi var, siz de dile getiriyorsunuz. Bunlar üze
rinde bir yanlışlık vatfsa - bütün arkadaşlarım bilir
ler - bu yanlışlığı gidermek için elimizden gelen gay
retin içerisinde oluruz; ama lütfen, rejim meselele
rinde, Cumhuriyete ilke teşkil eden meselelerde, süb
jektif ve tek yanlı yorumlarla, burada bir Millî Eği
tim Bakanını veya onun camiasını bühtan altında 
bırakmayınız; bunu sizden istirham ediyorum. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Cumhuriyet Bay
ramı geçit töreninde türbanla geçen öğretmene ne 
yaptınız? 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, lütfen.... 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİİROĞLU (Devamla) — Eğer öyle 
bir olay varsa onun da tahkikatını yaptırırım. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, bir dakika efendim... 
Sayın Balkan, bir dakika müsaade eder misiniz? 

MÜNİR SEVİNÇ (Esklşelhir) — Evinin yanında
ki okula tayin ettiniz. Bu, takdir değil mi? (ANAP 
sıralarından «Dışarı at» sesleri) 

BAŞKAN — Bir dakika müsaade edin. 
Sayın Sevinç, müzakereleri ihlal ediyorsunuz. 

İkinci bir kınama cezası verme mecburiyetinde bı
rakmayın beni efendin. Lütfen... 
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iDeVam edin Saym Balkan. 
MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA

NI METİN EMİİROĞLU (Devamla) — Bu açıdan, 
meseleleri, her zaman, belli, münferit olaylara, isim
lere inhisar ettiği zaman bunun takibatını yaparız. 
Filan öğretmen Cumhuriyet Bayramında şu şekilde 
hareket etti; bunun takibatını yaparız efendim. Lüt
fen, burada üzerinde takibat yapılan meseleleri, san
ki hiç dikkate alınmıyormuş gibi, üzerinde düşünül -
müyormuş gibi ifade etımJeyiniz. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Ne yaptınız Sa
yın Bakan? Bir ay evvel söyledim size. 

MİLLÎ EĞİTİM GENÇLİK VE SPOR BAKA
NI METİN EMİROĞLU (Devamla) — Bunları ben 
ihbar telâkki ediyorum, Bunlar üzerinde gerekli 
araştırmaları yaptırırım; ama bayrak kullanımında 
bir yönetmeliğin olduğunu tekrar belirtir, hepimize 
en derin saygılarımı sinaritti. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
4. — Tekirdağ Milletvekili Salih Akan'in, TBMM' 

ye gelen ziyaretçilerin kılık kıyafetlerine ilişkin gün
dem dışı konuşması 

BAŞKAN — Tekirdağ Milletvekili Sayın Salih Al-
can, Meclise alınacakların kılık kıyafet sorunları üze
rinde gündem dışı konuşma yapacaklardır. 

Buyurun Sayın Alcan, süreniz 5 dakikadır. Lütfen 
riayet edelim. 

SALİH ALCAN (Tekirdağ) — Sayın Başkan, sa
yın milletvekilleri; geçen hafta Meclisimiz içinde cere
yan eden ve son derece üzüntü ve kaygı verici bir 
olay hakkında görüş'lerimi sunmak üzere söz almış 
'bulunuyorum. 

Hürriyet Gazetesinin 19 Şubat 1987 Perşembe gün
lü sayısının birinci sayfasında, Anavatan Partisi Grup 
Salonunda çekilen bir fotoğraf yer almıştır. Fotoğra
fın alt yazısında ise «Yer : Türkiye Büyük Millet Mec
lisi; Tarih 1987; «Kara çarşaf ANAP Grubunda» baş
lığı altında şöyle denilmiştir : 

«Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında dün 
kara çarşaflı, sıkma başlı ve tesettüre uygun giyimli 
kadınlar vardı. İzmir'in ödemiş İlçesinden gelen 164 
kişilik heyet, önce ANAP Genel Merkezinde Genel 
Başkan Yardımcısı Mehmet Keçeci'ler tarafından ka
bul edildi. Daha sonra da Türkiye Büyük Millet Mec
lisine giderek ANAP Grubu Salonunda ağırlandı. İs
teklerini ve Özal'a geçmiş olsun dileklerini ileten he
yet üyeleri, Sayın Kaya Erdem ile de görüştü.» 
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Benim burada üzerinde durmak istediğim konu, 
Atatürk ilke ve devrimlerine, laik cumhuriyet ilkele
rine ters düşen k'ara çarşaf konusudur. 

'Bu arada şunu da belirtmek isterim ki, bu fotoğ
rafın yayınlanmasından sonra Meclis Başkanının bir 
tepkisini, 'her kim olursa olsun, Türkiye 'Büyük Mil
let Meclisline gelenlerin, gelişigüzel bir kılık kıyafet 
içinde giremeyeceklerine ilişkin 'bir açıklama yapma
sını 'bekledim ve ümıi't ettim. Ancak, böyle açıklama 
yapılmaması karşısında, sorumluluk duygumun gereği 
olarak bu konuyu Meclis kürsüsünden dile getirmeyi 
uygun buldum. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Her türlü vatandaş 
gelebilir. 

(BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Biz cevap 
vereceğiz, lütfen... 

SALİH ALCAN (Devamla) — Sayın milletvekil
leri, Atatürk devrimlerinin ve cumhuriyetimizin da
yandığı temel esaslardan biri de -bence en önemlisi-
laiklik ilkesidir. Laiklik, sadece din ve devlet işleri
nin birbirinden ayrılması demek değildir; aynı za
manda ilerici, çağdaş, özgürlükçü bir yaşam biçimidir; 
çağdaş uygarlığımızın dayandığı temellerden 'biridir. 
'Bu anlayış içinde, cumhuriyetimizin kuruluşundan bu 
yana sürdürülen tüm çabaların tek hedefi çağdaş bir 
toplum, demokratik bir devlettir. 

Büyük Atatürk'ün her fırsatta kullandığı ve da
ha sonra hepimizin ortak tutkusu olan «çağdaş uy
garlık» terimi, sadece bizim değil, tüm insanlığın or
tak malıdır. Evrensellik, çağdaş uygarlık, bir bütün
dür. Türkiye bu bütünlük içinde, evrensel değerlerin 
gerisinde kalamaz. Uygarlığın bütün gereklerini ka
bul etmek ve bunları toplumumuzun sahip olduğu 
değer ve özelliklerine uyum sağlayacak düzenlemeler 
içinde yerine getirmek ulusal görevimizdir. Bunu sağ
lamak için yapılan sosyal atılımlar ve değişiklikler, 
kişi hak ve özgürlüklerine aykırı olarak nitelendirile
mez. Yıllardan beri zaman zaman ortaya çıkan kıya
fet konusundaki tartışmalar, günümüzde yeniden bazı 
rahatsızlıklara yol açmıştır. Özellikle kadınlarımızı 
yaralayıcı, kırıcı boyutlara ulaşan bu tür tartışmaların 
arkasında, çağın çok gerisinde kalmış karanlık kafa
ların istismarı yatmaktadır. Bugün, kabul etsek de et
mesek de, toplumumuzu geriye götürmek isteyen iç 
ve dış güçlerin tahrik ve tertipleri içinde sürdürülen 
bir cüretkârlığı, Türkiye 'Büyük Millet Meclisi ça
tısı altında da tüm açıklığı ile görmüş bulunuyorum. 

Büyük bir umursamazlık için bugün buna cüret ede
bilenlerin, yarın bir başka vahim olay içinde karşımı
za çıkacaklarına hiç kuşkum yoktur. Üstelik, bu çir
kinlik, bir başbakan yardımcısının gözleri önünde ce
reyan etmişse, bundan kaygı duymamak olanaksızdır. 

'Şaym milletvekilleri, kara çarşafın, türbanın, cüb-
benin, takkenin, kanunla ve idarî tasarruflarla önlene
bileceği düşüncesinde değilim; çünkü, bunun gerisin
de koyu bağnaz ve laisizm aleyhtarı güçlerin tahrik
leri olduğu kadar, sosyal ve ekonomik koşulların da 
bulunduğu görüşündeyim. Bu nedenle, gelişmemizi, 
kalkınmamızı engelleyici cehaletle, hurafelerle ve yo
bazlarla mücadelenin temeli eğitim olmalıdır. Çün
kü, eğitim, sosyal ve ekonomik olanakların sağlan
ması ve bunların çağdaş yaşama geçilmesi için önko
şuldur. Eğitimsiz bir insanın, kendisine verilen sos
yal ve ekonomik imkânları olumlu bir şekilde kulla
namayacağı açıktır. 1925 yılında, Büyük Atatürk'ün, 
Şapka Kanununun uygulanması için bizzat halka gi
derek yaptığı eğitici konuşmaları anımsayalım. Şapka 
giymekle, din elden gitti diyenler, gidenin din ve ahlâk 
değil de, gerici düşünce, bağnazlık olduğunu görmüş
lerdir. 

tktidarın, hurafeci çevrelere, çağdışı akımlara as
la hoşgörülü davranmaması gerektiğini bir kez daha 
hatırlatmak istiyorum. Oy toplamak 'için yapılan is
tismarların ne denli tehlikeli sonuçlar doğurduğunu, 
yakın tarihimizde cereyan eden acı olaylarla yaşadık. 
Ulusal egemenliğimizin ve birliğimizin korunmasının, 
demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan 
cumhuriyetimizi tehdit, eden tehlikelerin zamanında 
görülerek ortadan kaldırılmasının, hepimizin ortak 
sorumluluğu ve başta gelen görevimiz olduğunu bu 
vesileyle ifade etmek isterim. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (DSP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Alcan. 
B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve îskân 

Bakanı İsmail Safa Giraydın dönüşüne kadar Bayın
dırlık ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekecinin vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair tezkerenin işlemden kaldırıldığına ilişkin Cum
hurbaşkanlığı tezkeresi (3/1257) 

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

lığının bir tezkeresi vardır, okutup bilgilerinize suna
cağım. 

— 19 — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere, 21 Şubat 1987 ta

rihinde Cezayir'e gidecek olan Bayındırlık ve İskân 
Bakanı i. Safa Giray'ın dönüşüne kadar; Bayındırlık 
ve İskân Bakanlığına, Devlet Bakanı Abdullah Tene-
keci'nin vekillik etmesine dair ilgi yazımızın, söz ko
nusu seyahatin ertelenmesi sebebiyle işlemden kaldı
rılmasının, Başbakan Vekilinin teklifi üzerine, uygun 
görülmüş olduğunu 'bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

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

1. — Amasya Milletvekili Arsan Savaş Arpacıoğlu 
ve 22 arkadaşının, Hükümetçe uygulanan ilaç politi
kasından kaynaklandığı iddia edilen ilaç üretim ve 
tüketimindeki sorunları tespit etmek amacıyla Anaya
sanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri 
uyarınca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner
gesi (10/42) 

BAŞKAN —-Meclis araştırması önergeleri var
dır; sırasıyla okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Anayasanın 98 inci maddesi ve İçtüzüğün 102 

ve 103 üncü maddeleri gereği «Türkiye'de ulusal 
ilaç politikası ve sorunları ile ilgili» Meclis Araş
tırması açılması hususunu bilgilerinize saygıyla arz 
ederiz. 

\irsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Süleyman Koyuncugil 
Gaziantep 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Halil İbrahim Karal 
Ankara 

Şevki Taştan 
Sivas 

(Hasan Altay 
Samsun 

Edip özgenç 
İçel 

İsa Vardal 
Zonguldak 

Ömer Kushan 
Kars 

Mustafa Kani Bürke 
Denizli 

Davut Abaeıgil 
'Balıkesir 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Arif Toprak 
Niğde: 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Nuri Korkmaz 
Adana 

S. Hüsamettin Konuksever 
(Edirne; 

Saliti töüngörmez 
Kocaeli 

Durcan Emirbayer 
İzmit! 

Sahri Irmak 
Konya 

Cahit Karakaş 
Zonguldak 

Fikret Ertan 
İzmir 

Sururi Baykal 
Ankara 

GEREKÇE 
Toplumsal bayatımızın her alanında olduğu gi

bi, sağlık hizmetlerindeki sorunlar da her geçen 
gün karmaşık bir hal almakta ve çözümleri de ge
ciktikçe, içinden çıkılmayacak hale gelmektedir. Bi
riken sorunların en yoğun sıkıntısı halkın omuzları
na yüklenmekte ve faturası, zaten pahalılığın cen
deresinde bulunan dar ve sabit gelirli halkımıza ödet-
tirilmekstedir. 

Ülkemizde yıllardan beri çarpık bir şekilde oluş
muş olan ilaç üretim ve tüketimi, hükümetin son 
kararlarıyla daha da çarpık bir hale gelmiştir. İz
lenen sağlıksız politikalar, halkın omuzlarındaki 
yükü biraz olsun azaltmak bir yana, her geçen gün 
daha da artırmakta ve gelecek dçin küçük bir umut 
bile vermemektedir. 

Bugünkü uygulama, ilaçta bir serbest piyasa 
görüşü, ekmek kadar, hatta daha da yaşamsal etkin
liğe sahip olan ilacı tam bir kâr metaı haline getir
me yolundadır. 

Türkiye'de, ilâç endüstrisinin çarpık bir yapıda 
olmasının başlıca nedenleri, özellikle ambalaj sana
yii zihniyetinin halen devam etmesi ile hammadde 
açısından dışa bağımlılığın ilâç fiyatları üzerindeki 
son derece olumsuz etkileridir. İlâçların bugünkü 
fiyatlarının, halkın alım gücünün çok üzerinde sey
rettiği bir gerçektir. Gün geçtikçe âdeta üretici ile 
karşılıklı pazarlık çerçevesinde fiyat saptanması ve
ya fiyatların serbest bırakılması, halkın sağlığının 
korunmasında ve tedavisinde parası ile orantılı kı
lınmaktadır. 

Son zamanlardaki, ilâçta aşırı fiyat artışlarının 
nedeni, /dışardan ithal edilen hammaddelerin dünya 
piyasası fiyat endekslerinin çok üzerinde olması ve 
önıfiyat denetiminin kaldırılmasıdır. 

Uygulanan liberal sağlık politikasıyla Hükümet, 
bir çıkmaz ve sistem arayışı içerisinde kalmıştır. Bu 
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hizmetlerden yararlanmadaki eşitsizlik, sosyal dev
let kavramıyla bağdaşmaz bir hal almıştır. Bunun 
sonucu, tedavi metaı olan ilâç bir kâr metaı olarak 
düşünülmeye başlanmıştır. 

IDış ülkelerden ithal edilen bazı müstahzarlar 
ise belli tekellerin eline terk edilmiştir. Devlet de
netimsizliği, halkın üzerinde de bu egemen güçlerin 
spekülasyonlar yaratarak sömürücü bir düzen kur
masını sağlamıştır. 8845 sayılı Kararnamedeki ak
saklıklar ve eşdeğer ilaçlara en düşük fiyatı verme-
hükmüne uyularak; farklı maliyetler nazara alın
madığından, piyasada tekelcilik ve ilaç yokluğu baş-
göstermiştir. Bu yüzden, hayatî önemi haiz ilaçlar 
yetersiz üretilmiş, hatta bazıları piyasadan çekilmiş
tir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, ilaç piya
sasındaki rekabet koşullarının bulunduğunu öne sü
rerken, «Yeter ki bulunsun» zihniyetini de kabulle
nip, firmaların kendi ürettiği müstahzarlarının kalite 
ve kantite özelliğinin denetimini de firmanın kendi 
inisiyatifine ve tekeline terk etmiştir. 

Çokuluslu ilaç tekelilerinin ülkemizdeki yavru 
firmaların, ana firmalarının ürettikleri ilaç grupları
nın temsilcileri olduğu apaçık ortadadır. Türkiye'de 
millî bir ilaç politikasının var olmayışı, üretimi 
(araştırması) ve tüketimine kadar bir sömürü düze
ni olarak yabancı sermayenin elindedir. 

Sanayicinin kolayına giden yol kendisince bulu
narak hammadde dışalım yolu seçilmiş ve ithala
tında yüzde 360 gibi bir artışla bu sağlanmış, ayrıca 
eczanelerde aranan ve bulunmayan ilaçlardan öte, 
aranmayan birçok ilacın da ithalatı yolu açılmıştır. 
Bu konu, yerli ve yabancı ilaç firmaları arası reka
beti olumsuz etkileyip, 20'nin üzerinde yerli ilaç 
firmaları kaderi ile başbaşa bırakılmış, hatta zorla 
kapatılarak, ilaç piyasası hızla birkaç firmanın yön
lendirdiği katı bir oligppoleü yapıya yönelttirilmiş-
tir. Ulusal bir ilaç sanayiinin sağlıklı gelişmesi ve ül
ke ekonomisinde ve yaşamında yerine ulaşabilmesi 
için yapay destek ve katkılardan uzak oluşması 
sağlanmalı ve dış ülkelere el açılmamalıdır. öz ben
liği, gücü ve dengesine dayanmayan, kendi kendini 
yenilemeyen sanayi, gerçek sanayi olamaz; anlamı 
ve niteliği gereği parasını başkasının ödediği siya
sal yönetime demokrasi denilemiyeceği gibi. 

Yüce Kurula saygıyla arz olunur. 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

2. — Manisa Milletvekili İsmet Turhangil ve 14 
arkadaşının, pamuk ürünü için uygulanan ve yanlış 
olduğu iddia edilen fiyat politikasının neden oldu
ğu sorunları tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarın
ca bir Meclis araştırması açılmasına ilişkin öner-
gesi(10/43) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum. 
Türkiye Büyük Millet- Meclisi Başkanlığına 

Pamuk, Akdeniz ve Ege'deki çiftçimizin önemli 
bir gelir kaynağı olan, ihraç edilen tarım ve sanayi 
ürünlerimiz içerisinde 5 ana kaleminden birini, daha 
doğrusu belkemiğini teşkil eden; ayrıca, tekstil sa
nayii için stratejik hammadde özelliğini taşıyan bir 
ürünümüzdür. Pamuğun önemi, daha ekonomimizin 
ilk yıllarındaki siyah - beyaz tartışmaları yapılmış 
önemi bu yıllardan anlaşılmıştır. 

1984ten itibaren uygulanan yanlış fiyat politi
kalarıyla, bugünkü çıkmazlara gelinmiştir. 1984 yı
lında mahsul rekoltesi 580 bin ton olarak gerçek
leşirken, 400 bin tonu iç piyasada iplik sanayimizde 
kullanılmıştır; 180 bin tonu ise, ihraç edilmiş idi. 
Bir yandan - aynı yıl - çiftçinin elinden ürün fiyatı 
maliyet bedelinin çok altında fiyatla belirlenmesi 
sonucunda ekkn sahaları daralmış, yerini mısır ve 
hububata terk etmiştir; diğer yandan ise, rekoltenin 
gerçekler dışında başka nedenlerle yüksek gösteril
mesi, yine Eylül 1986 ve Ekim 1986 ayları içerisin
de, pamuk ihracatına önce fon konup kaldırılması 
ve bilahare de tekrar konması sonucunda da pamuk 
ihracatçısı olan Türkiye'yi pamuk ithalatçısı duru
muna getirmiştir. 90 cent'e ihraç edilen herzamanda 
piyasa bulabilen kaliteli pamuklarımız bugün dahil
deki ihtiyaçtan dolayı, kötüsü 160 cente geri alın
maya çalışılmaktadır. 

Eldeki stokların gerçekçi olarak tespit edilmeyişi, 
dış piyasanın yakından takip edilmeyişi, bu yılki 
üretim miktarının tam olarak belirlenmeyişi, yerli 
tüketiminin tam olarak hesaplanmayışı hele en ga
ribi olan ne kadar ihraç edilmesinin bilinmeyişi ve 
bunlara ilaveten Hazineden de milyarlarca lira prim 
ödeyerek ortalama 90 centten bu serveti yok paha
sına göz açıp kapayıncaya kadar kısa bir süre içe
risinde satılmasına neden olmuştur. Hele Eylül -
1986 ile Ekim - 1986 tarihleri içerisinde fon konup 
kaldırılması ve tekrar konması sırasında pamuk ih
racatından kimlerin istifade etmiş olduğunun sorusu 
balen cevap aramaktadır. Vurgunu yiyen pamuk 
üreticisidir. Haşatın ilk günlerinde çiğitli pamuğun 
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kilosu 350 TL. sı iken bulgun fiyat 600, bir aylık 
vadelilerde ise 700 TL. sına fırlamıştır. 

Çukobirlik, Antbirlik ve Tariş'e ait birik or
takları yüksek olan tüooar fiyatlarına ve % H'lik 
kesintiye de katlanarak pamuğa 'bu 'birliklere teslim 
etmiştir. Teslim eden bu üreticiler düşük ve orta hal
li çiftçiler olup, ürününü bekletemeyecek kadar güç
süz ve aynı zamanda kooperatifçiliğe muhtaç ve 
inanmış insanlardır. Kooperatifçilikten birşeyler bek
leyenlerdir. 

Bugün, Hükümet yeni bir uygulama başlatmıştır. 
Yükselen fiyatları kontrol altında tutabilmek için 
birliklerin elinde bulunan mahlıç pamukları iplik sa
nayicilerine satmaya başlamış bunun sonucunda, bu 
kooperatiflerin ortakları olan üreticiler mağdur edil
diklerini iddia etmektedirler. Yukarıda saydığımız 
nedenlerin 'önemle üzerinde 'durulması gerekmekte
dir. İddia edilen .hususların açıklığa çıkması bakı
mından bir Meclis araştırması açılması gerekmekte
dir 

Anayasanın 98 inci maddesi, Millet Meclisi İç
tüzüğünün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca Mec
lis araştırmasının açılmasını arz ve talep ederiz. 

İsmet Turhangil 
Manisa 

Hasan Altay 
Zonguldak 

İsa Vlardall 
Zonguldak! 

Yusuf Ziya Kazancıoğlu 
Trabzon 

Sabri Irmak 
Konya 

Arsan Savaş Arpacıoğlu 
Amasya 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Durcan Bmifbayer 
İzmüı 

Şükrü Babacan 
Kırklareli 

Halil İbrahim Koral 
Ankara 

Nuri Korkmaz 
Adana 

Muzaffer Yıldırım 
Kayseri 

Salih Güngörmez 
Koceli 

Salih Alcan 
Tekirdağ 

Edip özgenç 
İçel 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Önerge, gündemde yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusunda öngörüşme, sı
rasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER -(Devam) 
2. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 

in, (6/931) numaralı sözlü sorusunu geri aldığına iliş
kin önergesi (4/302) 

BAŞKAN — Bir sözlü sorunun geri verilmesi
ne dair önerge vardır, okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda 

bulunan 6/931 sayılı sözlü soru önergemi geri alıyo
rum. 

Gereğini arz ederim. 
Saygılarımla. 

Feyzullah Yıldırır 
Gaziantep 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 
3. — Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu' 

nun, Dışişleri Komisyonundan çekildiğine ilişkin öner
gesi (4/300) 

BAŞKAN — Komisyonlardan ' istifa önergeleri 
vaîdır, okutup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Üyesi olduğum Dışişleri Komisyonu üyeliğinden 

çekildiğimi arz ederim. 
Saygılarımla. 

Mustafa Kemal Palaoğlu 
Sivas 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
4. — Hatay Milletvekili Mustafa Çelebi'nin, Ana

yasa Komisyonundan çekildiğine- ilişkin önergesi 
(4/301) 

BAŞKAN — Diğer önergeyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Anayasa Komisyonu üyeliğinden istifa ediyorum. 
Bilgilerinize saygıyla arz olunur. 

Mustafa Çelebi 
Hatay 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
5. — «7.11.1982 tarihli ve 2709 numaralı T.C. 

Anayasasının Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlük
ten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi»nin, şartların
da sonradan meydana gelen eksiklik nedeniyle uygu
lanacak işlem hakkında, İçtüzüğün 64 üncü maddesi 
uyarınca usul görüşmesi açılmasına ilişkin Başkanlık 
tezkeresi 

BAŞKAN — Başkanlığın Genel Kurula bir su
nuşu vardır, okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kuruluna 
7.11.1982 tarihli ve 2709 Numaralı Türkiye Cum

huriyeti Anayasasının Geçici 4 üncü Maddesinin Yü
rürlükten Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifi, Türki-
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ye Büyük Millet Meclisinin 139 üyesinin imzası ile 
Başkanlığımıza verilmiştir. Teklifin Anayasa Komis
yonuna havalesinden önce (5) üye imzalarını geri al
dıklarını birer tezkere ile bildirmişler ve 1.12.1986 
tarihli Gelen Kâğıtlarda yayımlanmak suretiyle aynı 
gün teklif Komisyona havale edilmiştir. 

Kanun Teklifinin Komisyona intikalinden sonra 
bir üyenin daha imzasını geri alması ve imza sahibi 
bir üyenin de vefat etmesi üzerine Anayasanın 175 
inci maddesinin istediği sayıda imza kalmadığından 
bahisle sahiplerine iade edilmek üzere teklif Komis
yon Başkanlığınca resen Başkanlığımıza geri gönde
rilmiştir. 

Bunun üzerine, İçtüzüğün 75 inci maddesinin 3 
üncü fıkrasında yer alan «şartlarına uymayan kanun 
tekliflerini komisyonlar, sahiplerine tamamlatmaya 
yetkilidir» mealindeki hüküm dikkate alınarak, ka
nunun resen komisyon başkanlığınca değil, bir usul 
meselesi olarak komisyonca tespit edilmesi gerektiği 
mütalaasıyla teklif, Başkanlığımızca tekrar komis
yona gönderilmiştir. 

Başkanlığımızın bu isteğine rağmen, Komisyon 
Başkanı konuyu Komisyonun tespit ve takdirine sun
madan, eski görüşünde ısrar ederek dosyayı geri gön
dermiştir. Komisyon başkanlarının hangi hallerde 
komisyonu temsile yetkili olduğunu ve resen hareket 
edebileceğini içtüzük açık hükümlerle belirtilmiştir. 
Bahis konusu işlemde ise içtüzük, komisyonu görev
lendirmiş bulunmaktadır. 

Görüldüğü gibi, Başkanlığımızca gözetilen husus, 
şekil bakımından da olsa hukukî bir durumun tespi
tinin, İçtüzüğe göre yetkili organ olan Komisyon ta
rafından yapılmasını teminden ibarettir. Kaldı ki, bu 
konuda değişik hukukî görüş ve iddialar da, ileri sü
rülmüştür. Bütün bu tereddütlerin kesin hukukî so
nuca ulaştırılması, konunun, yetkili organ olan ko
misyonda görüşülüp karara bağlanmasıyla mümkün 
olabileceği düşüncesindeyiz. 

Sonuç olarak; bu durum karşısında Başkanlığı
mızca yürütülecek işleme esas olmak üzere, konu 

hakkında içtüzüğün 64 üncü maddesine göre Genel 
Kurulda bir usul görüşmesi açılması ve görüşme 
sonucunda Başkanlığımız görüşünün Yüce Heyeti
nizin takdir ve tensiplerine sunulması uygun görül
müştür. 

Genel Kurula saygıyla arz olunur. 
Necmettin Karaduman 

Türkiye 
Büyük Millet Meclisi 

Başkanı 
BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
Okunmuş bulunan Başkanlık sunuşunda belirtil

diği gibi, konu hakkında içtüzüğün 64 üncü madde
sine göre usul görüşmesi açacağım; iki lehte, iki aleyh
te, arkadaşlara söz vereceğim. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Aleyhte söz isteyen: Sayın Çerçi ve 

Sayın Coşkunoğlu. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan!.. 
BAŞKAN — Lehte var mı efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ni

ye bakmıyorsunuz Sayın Başkan? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 

usulle ilgili... 
BAŞKAN — Zaten usul müzâkeresi açıyoruz efen

dim. 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Yani. bu konu

nun görüşülüp görüşülmeyeceğine dair usul hakkın
da söz istiyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOÖLU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, lehte söz istiyorum. 

BAŞKAN — Efendim, lehte Sayın Çorapçıoğlu 
ve Sayın İhsan Tombuş söz istemişlerdir; aleyhte 
de, Sayın Ahmet Remzi Çerçi ve Kâmil Coşkunoğlu. 

Sayın Tutum, bu konunun görüşülüp görüşüleme
yeceği hakkında ayrıca usul hakkında söz istiyorsu
nuz? 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
Lehte mi, aleyhte mi? 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Aleyhte efendim. 
BAŞKAN — Aleyhte, buyurun efendim. 
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VI. — USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

/. — TBMM Başkanı ile bir komisyon başkanı 
arasında gör evsel bir ihtilafın olup olamayacağı ve 
meydana geldiği öne sürülen görevsel ihtilafın çözü
mü konusunda Genel Kurulda görüşme açılıp açıla
mayacağı hakkında 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Sayın Başkan, 
saygıdeğer üyeler; nihayet, 83 gündür bu Meclisin ça
tısı altında savsaklanan ve oyalanan kanun teklifimi
zin akıbeti ile ilgili bir şekil tartışmasını huzurunuza 
Başkanlık getirmiş bulunmaktadır. 

Başkanlık, güya komisyon başkanı ile kendisi ara
sında bir ihtilaf varmış, bu ihtilafı 83' günde bir türlü 
çözememiş; şimdi bu ihtilafın çözümünü Büyük Mil
let Meclisinden istemektedir. Biz, ortada görüşülecek 
bir konu olmadığını düşünüyoruz. 64 üncü madde, 
«Görüşmeye yer olup olmaması; Başkanı gündeme 
veya Millet Meclisinin çalışma usullerine uymaya 
davet, bir konuyu öne alma veya geriye bırakma gibi 
usule ait konular, diğer işlerden önce konuşulur» de
mektedir. Dikkat ederseniz, Sayın Meclis Başkanına 
verilmiş bir yetki yoktur burada. Burada, Meclis gün
demine girmiş olan bir konu bu Mecliste - Genel Ku
rulda- görüşülürken, o konunun görüşülmesine ma
hal olmadığı gerekçesiyle veya 64 üncü maddede be
lirtilen öbür nedenlere dayanarak, bir usul müzake
resi açılabilir; ama Sayın Meclis Başkanı, «Ben, bir 
komisyon başkanıyla ihtilafa düştüm, bju ihtilafı ben 
çözemiyorum ve bunu olsa olsa yüce Meclis çözer, 
bu böyle devam edemez» demektedir. 

Meclis istişarî bir organ değildir; bir karar orga
nıdır ve ortada da geçerli bir ihtilaf yoktur. Çünkü, 
komisyon başkanıyla, Meclis Başkanı arasında görev
sel bir ihtilaf olmaz; ama, yapay olarak ihdas eder
seniz olur. Yani, fonksiyonel olarak bu iki makamın 
birbiriyle görevsel açıdan herhangi bir ihtilafı ola
maz. 

Bakınız; biz, kanun teklifimizi 25 Kasım 1986 ta
rihinde yeter imzayla yüce Meclis Başkanlığına sun
duk ve Meclis Başkanlığına geliş tarihi - basılı kâğıt
larda gösterildiği gibi - aynı- gündür. Salı günü, yüce 
Meclis Başkanlığına biz, bu önergemizi, teklifimizi 
sunduk. Sonra ne oldu? Tam bir hafta oyalandı 
- Meclis Başkanının tutmaya yetkisi yoktur ki oyala
yabilsin - 1 Aralık 1986'da komisyona havale edildi. 

Şimdi sormak lazım; bu arada, kim bekletti bu
nu; neden bekletti; neyi tetkik edecektir? Biz, içtü
züğün 75 inci maddesine uygun bir kanun teklifi ver

dik ve 75 inci maddede de, bir kanun teklifinin veya 
tasarısının hangi şekilde sunulacağı gösterilmiştir; o 
halde, o şekilde, 75 inci maddenin öngördüğü usul
lere uygun olarak verilmiş bir kanun teklifini, Sayın 
Başkan altı gün nasıl bekletmiş? Bir defa bunun he
sabı verilmelidir. 

Ondan sonra komisyona havale edildi. Komisyon 
başkanı, hiçbir yetkisi olmadığı halele - çünkü, sayın 
komisyon başkanının kendi yetkilerini ve görevlerini 
bildiği kanısında değilim; ama bir şeyi çok iyi bili
yor - istemediği veya aldığı bir direktifle, bir konuyu 
sürüncemede bırakmayı çok iyi beceriyor, (SHP sı
ralarından, «Bravo» sesleri, alkışlar) 

işte burada da, gayet açık olan bir durum, ko
misyon başkanı yetkisi olmadığı halde, «Efendim, im
za eksiklikleri oldu; ölenler oldu» demektedir. San
ki, ölüm halinde kanun teklifi yürümezmiş gibi. Biz 
burada, rahmetli milletvekili Mahmut Akkılıç arkada
şımızın kanun teklifini yürüttük. Biz, yasama işlevini 
yüce Başkanlığa sunduğumuz anda başlattık; artık 
onun sonu burada alınır. Hiç kimsenin keyfî tasar
ruflarıyla, 83 gün, bu, savsaklamada bırakılamaz. Bu 
şekildeki bir hareketi asla tasvip edemeyiz. (SHP sı
ralarından alkışlar) Teklifin, tenis topu gibi oradan 
oraya atılması ve bu şekilde - sanki arada bir şeklî 
ihtilaf varmış gibi - 83 gün beklenmesinin hesabını 
bu Meclis sormalıdır. Bu denli önemli bir kanun tek
lifi 83 gündür oyalanmaktadır. 

Sayın Meclis Başkanı bu konuda bir istişare ih
tiyacı duymuş olsaydı, yine içtüzüğün kendisine ver
diği yetkiye dayanarak, Başkanlık Divanından istişarî 
görüş olabilirdi, ama beklemiştir; «Hayır, sen bunu 
bana gönderemezsin; imza eksikliği varsa, sizin, an
cak teklif sahiplerine tamamlatmak üzere iade etme
niz lazım. Bana gönderemezsiniz» diyor; ikisi de öyle 
diyor. Bu tamamen yapay bir ihtilaftır, hakikî bir 
ihtilaf değil; böyle bir şey olamaz. 

Üstelik burada, komisyona çok önemli bir gö
rev düşmektedir; o da, komisyon, gündemine her za
man hâkimdir; Anayasa Komisyonu üyeleri neden 
bu görevi üstlenmemişler, bunu anlamak mümkün 
değildir. Çünkü, mademki komisyon gündemine hâ
kim, bu konuyu çözerdi. Kaldı ki bu şekilde, birta
kım imza eksiklikleri bahane edilerek hiçbir şekilde, 
teklifin yürümesine engel olmayan bahanelerle bu 
kadar geciktirilmesi, aslında siyasî bir tavırdır. Bu tav
rın ne olduğunu da hem yüce Meclis, hem de kamuo-
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yu çok iyi bilmektedir. (SHP sıralarından, «Bravo» 
sesleri) 

Değerli üyeler, her kafası karışan, kafası kızan 
her komisyon başkam, Meclis Başkanıyla ihtilaf ya
ratacak, her ihtilafta buraya gelip, buranın hakem
liğine başvuracaksa, böyle bir yasama fonksiyonu 
olamaz; buna izin veremeyiz. Böyle bir konu bu
rada tartışılamaz; bunun yeri bellidir. İhtilaf da yok
tur. ihtilaf olmadığı halde, ihtilaf varmış gibi yüce 
Meclisi işgal etmek mümkün değildir. Bu yolu aç
mayalım. 

Geçmişte bir tek emsal olarak gösterilen; bu 
Meclis yeni açıldığında, 12 Eylülden önceki Meclis
ten bu Meclise intikal eden çeşitli soruşturma öner
gelerinin ne yapılacağı konusunda tereddüde düşüldü
ğünü hatırlarsınız. Bir istisnaî yol olarak, Anayasa
nın Meclis soruşturması konusunda yeni bir usul be
nimsemesi nedeniyle - elbette ki bu konuyu bir kişi 
çözemedi; yüce Meclis çözerdi - bu gibi istisnaî bir 
durumu emsal telakki ederek böyle her ihtilafta, - hiç
bir ihtilaf olmadığı halde - bir komisyon başkanı, 
dilediğinde, bir kanun tasarı veya teklifini, kafası kız
dığı zaman, «ihtilaf çıkardım» diyerek bu şekilde bu 
Meclise indirmeye kalkar ve bir teklif veya tasarıyı 
83 gün sürüncemede bırakırsa, bu nasıl bir yasama 
organı olacaktır arkadaşlar? 

İBRAHİM URAL (İstanbul) — tdarî bir karar 
olur aynı zamanda. 

CAHİT TUTUM (Devamla) — Bu nedenle, or
tada görüşülecek bir konu yoktur. Yapılacak iş, ko
misyonun vaziyete hâkim olması, gündemine hâkim 
olması; işin esasına girerek kanun teklifini incele
mesi, bir rapora bağlaması ve yüce Meclise indirme
sidir. Eğer imzasını çekmiş olanlar varsa, gelirler bu
rada tersini söylerler ve de oylarını da o şekilde kul
lanırlar veyahut başka birtakım şeklî kusurlar izafe 
ediliyorsa, muhtevada kusurlar izafe ediliyorsa, ge
lirler burada, tartışırlar. 

Sayın arkadaşlarım, burada, yüce Meclisin ka
rara bağlayacağı bir konu yoktur. Her şeyden evvel, 
Meclis Başkanının sunuşuna esas olan görüşünün oy
lanarak, kimin haklı, kimin haksız olduğunun belirle
mesi yönündeki isteğinin - bir müzakere ve bir ka
rar konusu olmadığından, 64 üncü maddeye göre 
böyle bir hususun gündeme alınıp müzakere açılması 
mümkün olmadığından-, reddini talep ediyorum. 

Saygıyla arz ederim. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Bu konuda başka söz isteyen var mı efendim? 

| M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ben 
sonunda, aleyhinde konuşacağım efendim. 

BAŞKAN — Bu konunun mu efendim? 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 

Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Yani, bu sunuşun gündeme getirilip 

getirilemeyeceği konusunun aleyhinde mi efendim? 
' M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş)— Usul 

hakkında aleyhte. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko

nuşsunlar ondan sonra,. 
I BAŞKAN — Lehinde konuşmak isteyen?.. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Getirilemeyeceği 
hususunda söz istiyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Aleyhinde konuşacaksınız; buyurun. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Getirilemeyeceği 

hususunda efendim. 
BAŞKAN — O ayrı, Sayın Tombuş; onu daha 

getirmedik gündeme. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hayır, şimdiki ko
nuşulan mevzu hususunda; bugün görüşülemeyeceği 
hakkında. 

BAŞKAN — Yani bu sunuşun Meclise getirilip 
I getirilemeyeceği hususunda. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Bunun önce gö
rüşülüp görülmeyeceğinin oylanması lazım geldiği hu
susunda Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Yani bu usul hakkında istiyorsunuz? 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Evet, usul hakkın

da efendim. 
BAŞKAN — Buyurun. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Muhterem arka-
l daşlar, esasında kendimizi politikadan tecrit eder-
I sek, önümüze gelen mesele gerçekten bir içtüzük me

selesi ve bir içtüzük ihtilafıdır. Bunu burada değil, 
I biz kendi aramızda da uzun uzun tartıştık ve her 

arkadaş kendine göre bazı fikirler ileri sürdü. 
Gerçekten bir kanun teklifi şartlara uygun olma

dığı takdirde, bunu tamamlatmak üzere iade etme 
görevi kimindir, kim yetkilidir meselesi ortaya geli
yor. 75 inci maddenin bir fıkrasına göre, bu sadece 
komisyona tanınmış bir haktır. Bu mesele bugünün 
münakaşası da değildir. İçtüzük teklifi komisyonda 
müzakere edilirken, gelen teklifte bu fıkradaki «ko
misyon» kelimesinin önüne bir de «başkan» kelimesi 
ilave edilmiş. Yani yalnız komisyona değil, başka
na da, eksiklikleri tamamlatmak için ilgiliye bunu 

j iade edebilmesi yetkisinin verilmesi istenmiş. Ben o 

25 — 
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zaman, bu tamamen Türkiye Büyük Millet Meclisi
nin görevidir, komisyonlar ona niyabeten vazife gö
rür. Bu, komisyonun ve Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin vazifesidir, bu yetkiyi başkana veremeyiz diye 
itiraz ettim; fakat orada oy çoğunluğu ile bu metin 
böyle geçti, şimdi elinizdeki teklifte, «Başkan veya 
komisyonlar» olarak geçmektedir; mevcut İçtüzüğü
müzde sadece «komisyon» olduğu halde. 

Şimdi, demek ki, şartlara uymayan teklifi kimin 
iade edeceği hususunda öteden beri bir fikir ihtilafı 
ve münakaşa var. Bir bakıma da bunun böyle gün
deme gelmesi iyi oldu; çünkü, içtüzük müzakeresi ya
pılırken, bu madde önümüze geldiği zaman, bunu 
enikonu tartışarak, en salim yolu bulma imkânını 
da bize bugünkü şu durum vermiş bulunuyor. Bu 
bakımdan da memnuniyeti şayandır; ancak, biraz ev
vel Sayın Tutum'un da dediği gibi, 64 üncü madde 
muvacehesinde, bu konuyu görüşebilir miyiz, sunuş 
olarak gelen bir konu hakkında .münakaşa açabilir 
miyiz, açamaz mıyız konusu, elbette tartışılacak bir 
konudur. 

Benim kanaatime göre de, böyle bir münakaşa
nın açılmasına pek imkân görülemeyecek. Bu konu
da, yapılacak işin, önce bu müzakerenin açılıp açıl
mayacağı hususunun oylanması; açılacağı hususun
da oy çoğunluğu hâsıl olursa, o zaman açılıp, müza
kerenin yapılması olduğu kanaatindeyim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bayezit. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Komisyon Başkanı benden önce söz istediler Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Hayır efendim, hayır; buyurun baş
ka söz isteyen yok efendim. 

Sayın Bayezit, bu konu, sunuşun gündeme alınıp 
alınamayacağı konusudur, yani Başkanlığın sunuşu 
üzerinde müzakere yapılıp yapılamayacağı konusunda 
usul müzakeresi açtık; yoksa, Başkanlığın sunuşu 
konusunda değil efendim. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Evet 
Sayın Başkanım, uyguladığınız usulün usulsüzlüğü 
hakkında konuşacağım müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Tamam efendim, buyurun. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa

yın Başkan, sayın milletvekilleri; sanıyorum ki, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi ilk defa Meclis Başkanı 
-komisyon başkanı ihtilafını halletmekle karşı kar
şıya kalıyor. Acı bir tablo; ama «ilahî adalet» diye 
altını çiziyorum. 

Muhterem arkadaşlarım, Sayın Komisyon Başka
nı benim maiyetimde bir memur olsa, şu davranışı 
karşısında Türk Ceza Kanununun ne 2^0 uncu ve ne 
de 240 inci maddelerinden muamele yapar; derhal 
sicillen emekliye sevk ederim?.. (SHP sıralarından 
«Zaten emekli» sesleri, alkışlar, gülüşmeler) 

Şahsına çok saygı duyduğum ve mazisine saygı 
duyduğum arkadaşımı neden emekliye sevk ederim: 

Zabıtlara bakınız; hatırlayacaksınız : Bir seçim ka
nunu değişikliği görüşülürken Anayasaya aykırı ola
rak verilen bir önergeye Sayın Komisyon Başkanı iş
tirak etmişlerdir ve sicili zaten o zaman kırılmıştı. 

ikincisi: Soruyorum Sayın Komisyon Başkanına : 
İçtüzüğün hangi maddesinin zatı âlinize verdiği yet
kiye dayanarak, bu teklifi komisyonda görüştürme
mek yetkisini kendinizde buldunuz? İçtüzüğün hiçbir 
maddesinde böyle bir yetki yoktur arkadaşlar. 

İçtüzüğün 75 inci maddesinin üçüncü fıkrasını 
Sayın Komisyon Başkanımızla birlikte okuyup, izin 
verirlerse birlikte düşünelim: «Komisyonlar, şartla
rına uymayan kanun tekliflerini, sahiplerine tamam
latmaya yetkilidirler.» Ne zaman? Teklif komisyona 
geldiği zaman. Eğer şartlarına uymuyorsa - ki komis
yona gelme tarihini de, esas, Meclis Başkanlığına ve
rildiği tarih olarak kabul etmek lazım - o an şartla
rına uymuyorsa, komisyon başkanı bunu tamamlat
mak yetkisindedir; mecburiyetinde de değil, yetkisin 
dedir; böyle bir mecburiyeti, içtüzük, komisyon baş
kanına vermemiştir. Kaidı ki, komisyon başkanına 
hiçbir yetki vermemiştir, komisyonlara vermiştir. 
(ANAP sıralarından «Olur mu?» sesleri) Komisyon 
Başkanının komisyonun yerine geçerek bir tasarruf
ta bulunması, bir muktaza tayin etmesi; 75 inci mad
denin üçüncü fıkrasına aykırıdır. 

Muhterem arkadaşlarım, bence, meselenin siyasal 
açıdan en ağır, en vahim yönü, Sayın Komisyon Baş
kanının, teklife önce imzasını koyup sonradan imza
sını çeken sayın arkadaşlarımızın bu davranışlarını, 
Anayasaya, milletvekilliği sorumluluğuna uygun gör
müş olmasıdır. Çok önemlidir bence bu. Bir millet
vekilinin imzası bonoya atılan, senede atılan bir imza 
değildir. Bir milletvekilinin bir kanun teklifinin altı
na attığı imza, o gün o bilinciyle atılan imzadır, inan
cıyla atılan imzadır ve kendisini bağlar. Milletvekili 
komisyona, Başkanlığa sunduğu tekliften imzasını çe
kemez arkadaşlar. (ANAP ve DSP sıralarından «çe
ker» sesleri) Çekemez arkadaşlar. (ANAP ve DSP 
sıralarından gürültüler) 
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BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Lütfen 
efendim, dinleyelim. 

M. TURAN BAYEZİT (Devamla) — Bunun, si
yasî davranışlar dışında bir nedenini aramamak lazım
dır. Sadece o milletvekili, imzasını çekmeye bilahara 
karar veren o sayın milletvekili, Genel Kurulda ve
ya komisyonda oylanırken, haklı gerekçesiyle oyunu 
değiştirebilir; ama imza çekilemez. 

tşte, sayın komisyon başkanı, bu mukteza tayi
ni ile, buna da yol açan ve yol açmanın üstünde tes
cil eden bir tavıra girmiştir. 

Muhterem arkadaşlarım, İçtüzüğümüz, bir konu
nun görüşülüp görüşülmemesine yer olup olmadığı 
müessesesini, yüce Meclisin gündemine giren konular
la sınırlı olarak kabul etmiştir. Yüce Meclisin gün
demine girmeyen bir konuda, Meclisin, mukteza tayin 
etmesi, Meclisin görüş bildirmesi, bence İçtüzükle 
Meclise verilmiş olan bir yetki değildir. 

Bu nedenle, görüşülmesine yer olup olmadığını 
görüştüğümüz bu Başkanlık teklifinin, görüşülmeme
si gerektiği kanaatinde olduğumu arz eder, saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Sayın Ege, lehinde mi efendim? 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Lehinde 

efendim. (ANAP sıralarından «Sataşma var» sesleri) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, sataş
ma, var söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Ege, bir sataşma var, onu 
alalım, zatı âlinize sonra söz vereyim. 

Buyurun Sayın Coşkunoğlu. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekili arkadaşlarım; Sayın Bayezit'in ko
nuşmasını zevkle dinledik, benim hakkımda verdiği 
nottan dolayı da, kendisine teşekkür ederim. 

Şimdi arkadaşlar, hadisenin özelliğini nazarı iti
bara alalım... 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, yalnız sataşma 
konusunda efendim; diğer konuda size söz vereceğim 
efendim, şimdi yalnız sataşma konusunda... 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KAMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Sataşma konusun
da efendim. 
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Şimdi, Sayın Bayezit «İmza geri alınmaz» diyor
lar. İmza her zaman geri alınıyor ve tüzükte de yeri 
var, imzasını geri alanın yerine başka birisi tekabbül 
edebilir, ben katılıyorum diyebilir. Demek ki, imza 
geri alınıyor. 

Kaldı ki, bu hadise - Ben esasta konuşacaktım -
Anayasa değişikliği mevzuudur. Diğer mevzularla kı
yas edilemez. Noksan imza ile komisyona gelmiştir. 
(DYP sıralarından gürültüler) Başkanlığa tam imza... 

BAŞKAN — Sayın Coşkunoğlu, o konuda size 
söz vereceğim, şimdi yalnız sataşma konusunda söz 
verdim; Sayın: Bayezit size bir laf attılar, onun ce
vabını verin, inin efendim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KÂMİL 
T. COŞKUNOĞLU (Devamla) — Cevabı gayet açık 
efendim. Ben, Anayasanın 175 inci maddesi hükmünü 
nazarı itibara aldım. Tüzükten evvel gelir, Anayasa 
hükmü evvela tatbik edilir. Anayasanın geçici 6 ncı 
maddesi de bunu gayet açık olarak söylüyor; «yeni tü
zük hazırlanıncaya kadar Anayasaya aykırı olmayan 
tüzük hükümleri uygulanır» diyor. Binaenaleyh, ben, 
Anayasanın 175 inci maddesi hükmüne göre, imzayı 
noksan gördüm. 30 imza ile Cumhuriyetin lağvını is
teyen bir önerge gelseydi, gündeme mi alacaktım ar
kadaşlar? (SHP ve DYP sıralarından gürültüler) 

Saygılar sunarım arkadaşlar. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Coşkunoğlu. 
Buyurun Sayın Ege. 
İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Sayın Baş

kan, değerli arkadaşlarım... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, 

Başkanvdküi, Anayasaya göre, konuşamaz. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Aman 

efendim, aman efendim!.. Müsaadenizle... 

İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Şu anda Mec
lis Başkanvekilisiniz. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Bir da
kika efendim... 

BAŞKAN — Konuşabilir efendim; hiç alakası 
yok. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Uiul 
hakkında konuşur. Bu, Cumhuriyet Senatosunda itti
haz edilmiştir. Anayasa Mahkemesine gidilim'iştir, 
hatta diğer konularda dahi - başkanlık yapmadıkları 
zaman - başkanvekilleri kürsüde, kendi en tabiî hak
kı olan, milletvekilliği hakkı olan konuşmayı yapabi
lirler. 
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İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — 1961 Anayasasına 
göre de konuşamazsınız. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Tombuş... 
Devam buyurun efendim. 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Sayın 

arkadaşlarım, meselenin Genel Kurulca haUedilmesi 
gerektiğini, üç arkadaşın konuşması sonrasında her
halde daha çök idrak etmiş oluyoruz. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Şu anda sı
fatınız Meclis Başkanvekili değil mi Sayın Ege? 

BAŞKAN — Efendim, şahsı adına konuşuyor. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adana) — Konuşa
maz efendim. 

BAŞKAN — Konuşabilir efendim. 
Buyurun devam edün Sayın Ege. 
DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 

(İstanbul) — Tarafsınız; Başkan taraf olur mu? 
İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Muhte

rem arkadaşlarım, bunun taraflı'kla ilgisi yok. 
Getirilen usul hakkındaki tartışmaya lüzum var 

mı, yok mu? Konuşan arkadaşlarımız, dikkat buyur-
dunuzsa, usul hakkında görüşüp görüşmeme mesele
sini bir kenara bırakıp, bizatihi mevzua girdiler; o 
mevzuyla ilgisi yok... 

MUSTAFA KEMAL TOGAY (İsparta) — Tem
silcisi orada. 

DEVLET BAKANI M. VEHBİ DİNÇERLER 
(İstanbul) — Siz tarafsınız, tarafsınız. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Efen
dim, bu meselenin usul hakkında müzakereye gelme
sinin sebebi, İçtüzükte bu konuyla ilgili bir açık mad
denin bulunmamasıdır; bu sevk etmiştir. Bir komis
yon müzakere edemiyor, daha doğrusu komisyona 
müzakere ettirileniiyor; devamlı olarak, Komisyon , 
Başkanıyla Meclis Başkanı arasında bir gel - git olu
yor. Bu gel - gitin halledilmesi, komisyon tarafından 
acaba müspet veya menfî bir neticeye götürülebilir 
miydi, oraya girmiyorum; ama Meclis Başkanının 
kendisine intikal eden ve bir türlü yürümeyen bir 
meselede, kendisine niyabeten görev yapan bir ko
misyon hakkında karar verme imkânına sahip olan 
Genel Kurula başvurması kadar normal bir şey yok
tur. Sayın Başkan bu meseleyi buraya getirirken bu
nu düşünmüştür ve komisyonlar bu yüksek kurulun 
oylarıyla teşekkül etmektedir; yüksek kurulun yetki
si her şeyin üzerindedir. Bugün, Meclis Başkanı bu 
konuyu usul bakımından buraya getirmeyip de ne ya
pacaktı? Onu ifade eden bir arkadaş çıkıyor mu içi

nizden? Hayır. Yani, hem sürüncemeden bahsediyor
sunuz hem de Genel Kurulun bu meselede... 

BAYINDIRLIK VE İSKÂN BAKANI İSMAİL 
SAFA GİRAY (İstanbul) — Anayasada var. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — İçtüzük
te bir sarahat olmayan konuda... 

AYÇAN ÇAKIROĞULLARI (Denizli) — Ana
yasada mevcut. 

İSKENDER CENAP EGE (Devamla) — Benden 
evvel konuşan arkadaşlardan birisi ifade etti ve «Yeni 
tüzüğe bu meselenin girmesi lazım» dedi. Bu mese
lenin hal tarzının Genel Kurula ait olduğu kararını 
veren Sayın Başkan, usul müzakeresinin burada açıl
masını; bu müzakereden sonra, neticeyi Genel Kuru
lun vermesini haklı olarak uygun görmüş ve bu me
seleyi huzurunuza getirmiş bulunuyor. 

Efendim savsaklandı mı, savsaklanmadı mı; iste-
rtiyor mu, istenmiyor mu meseleleri, bunun dışında 
olan bir konudur. Meclis Başkam buna girmiyor. 
Meclis Başkanı, komisyonun çalışmasını gerçekleştir
mek ve komisyona bir hareket verme meselesini ele 
alıyor. Komisyon Başkam, komisyonu toplamıyor, 
komisyonun toplantısı olmuyor. Ne olacaktır, nasıl 
halledilecektir, muallakta mı kalacaktır? Bunun halli 
yüksek kurula aittir, işte şimdi yapılacak olan, usulî 
müzakere sonunda alacağınız karar muvacehesinde, 
hiç kimsenin itirazı olmadan o kararı uygulamak mec
buriyeti vardır. 

Saygılarımla. (DYP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Saym Ege. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Usul hakkında söz 

istiyorum Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Efendim bir dakika, niye söz yerdi

ğimi açıklayayım. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Anayasanın 94 ün

cü maddesinin son fıkrasını okuyunuz. 
BAŞKAN — Efendim çok açık işte, 94 üncü mad

denin son fıkrasına göre söz verdik zaten efendim. 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Veremezsiniz!.. 
BAŞKAN — «Görevlerinin gereği olan haller dı

şında» diyor. Bu, görevi içinde olan bir hadisedir, 
onun için söz verdim. (Gürültüler) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hayır; «Görevle
rinin gereği olan...» 

BAŞKAN — Bir dakika, Sayın Toıribuş, «Görev
lerinin gereği olan haller dışında» diyor efendim. Bu, 
görevin içinde olan bir hadisedir. Lütfen efendim... 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Müsaade ederse
niz olmadığını izah edeceğim. 
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3AŞKAN — Lütfen efendim... 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Eski Anayasada 

bu hüküm yoik. 1961 Anayasası değişik; burada bil
hassa bu konulmuş. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Tombuş, Anayasa 
hükmü çok açık ve seçik efendim. 

Efendim, bu konuda eski uygulamalar, emsaller 

vardır. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Eski uygulamalar 

1961 Anayasasına göre. 

BAŞKAN — Lütfen dinleyin efendim, arz edece
ğim. . 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ko
misyon başkanım görevden alın. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
5. — €7.11.1982 tarihli ve 2709 numaralı T. C. 

Anayasasının Geçici 4 üncü Maddesinin Yürürlükten 
Kaldırılmasına Dair Kanun Teklifmıin, şartlarında 
sonradan meydana gelen eksiklik nedeniyle, uygulana
cak işlem hakkında İçtüzüğün 64 üncü maddesi uya
rınca usul görüşmesi açılmasına ilişkin Başkanlık tez
keresi (Devam) > 

(BAŞKAN — Efendim, usul görüşmelerine başlı
yoruz. 

Sayın Tombuş, lehte buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Hayır efendim. 
BAŞKAN — Okunmuş olan Başkanlık sunuşunda 

b'&lirtildiği gibi, konu... (ANAP sıralarından sıra ka
paklarına vurmalar) 

İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, usul 
konuşması yapıldı efendim. 

BAŞKAN — Efendim, 64 üncü maddeye göre usul 
görüşmesine başlıyoruz; buyurun Sayın Tombuş. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

BEHİÇ SADÎ ABBASOĞLU (İstanbul) — Oy
lanması lazım. 

BAŞKAN — Öbür konuyu oyîatmaya gerek gör
müyorum. 

Buyurun efendim. 
BEHİÇ SADİ ABBASOĞLU (İstanbul) — Senin 

takdirine bağlı değil o; oylatman lazım. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 
İHSAN TOMBUŞ (Çorum) — Sayın Başkan, bu 

sunuşun önünde, bu işin görüşülüp görüşülemeyeceği-

BAŞKAN — Geçmiş dönemlere ait bu uygulama
lara misaller vereceğim; 14 üncü Birleşim (28.12.1983); 
81 inci -Birleşim (20.6.1984); kaldın haklarıyla ilgili 
özel gündem, Birleşim 32 (29.11.1984); 17 nci dönem 
yasama dönemine dair, Birleşim 41 (2.3.1984); Soruş
turma komisyonlarının yetkileri hakkında, Birleşim 
53 (15.1.1985); 23 Nisan için özel gündem, Birleşim 
87 (17.4.1985); Maliye eski Bakanı Adnan Başer Ka-
faoğlu hakkında soruşturma istemine dair usul görüş
mesi, Birleşim 36 (3.12.1985)... 

HAZIM KUTAY (Ankara) — Tamam Sayın Baş
kan. 

# BAŞKAN — 1980'den önce; Cumlhuiyet Senatosu
na gönderilen ve Cumhuriyet Senatosu Başkanlığınca 
alınmayan kanun dosyaları hakkında, Birleşim 40 

(25.1.1979) 

ne dair ayrıca bir usul meselesi açıldı. Lehte aleyhte 
konuştuk ve ben burada konuşurken de, 'bunu oyla
rız, eğer görüşülmesi icap ©diyorsa görüşürüz; görü
şülmesi icap eiimiyorsa ona göre biter dedim. 

Şimdi, burada yine bence, 64 üncü madde gereğin
ce bunun oylanması ve bu meselenin görüşülüp görü- •-
şülmeyeceğinin bir karara bağlanması gerekir. Bunu 
tespit etmeden... 

BAŞKAN — Sayın Tombuş, buna gerek görmedi 
Başkanlık. 

HAYDAR KOYUNCU '(Konya) — Olmaz efen
dim. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Siz, usul görüşmesi hakkında lehte 
konuşmak istemiştiniz. Konuşuyor musunuz efen
dim?.. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Konuşuyorum. 
BAŞKAN — Buyurun. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. (ANAP sırala
rından gürültüler) 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 
Devam edin Sayın Tomlbuş. 

İHSAN TOMBUŞ (Devamla) — Sayın Başkan, 
şu andaki iki tutumunuz karşısında, bir başkanvekili-
ne, 1961 Anayasasının gereği olarak; ama, 1982 Ana
yasasındaki değişlik hükümler muvacehesinde söz ver
meniz ve bunu da bundan evvel zühulen yapılan tat
bikatlara istinat ettirmiş olmanız, hiçbir zaman bâtı
lın emsal olmayacağı prensibini nazarı itibara alma
mış olmanız; arkasından, Mr usulî muamele açılmış-

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI (Devam) 
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ken, bunu neticelendirmeden ikinci usulî muameleye 
geçmeniz; acaba o zaman, bu ikinci usulî tartışmayı 
siz oya sunacak mısınız, sunmayacak mısınız; bu da 
meçhul. Belki de sunmayaciaksınız; ş'imdiki yaptığınız 
tatbikatı yapacaksınız. 

Bu tutumunuz karşısında, ben, istemiş olduğum 
sözden feragat ediyorum, konuşmuyorum. 

Teşekkür ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Aleyhte, Sayın Çerçi, buyurun. 
HAYDAR KOYUNCU (Konya) — Oylamalısı-

nız Sayın Başkan. (ANAP sıralarından gürültüler) 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş

kan, usul müzakeresi açılıp açılmaması hususunu oy-
lamalısınız. 

BAŞKAN — Başkanlık sunuşu hakkında, Sayın 
Çerçi aleyhte konuşuyorlar. 

Buyurun Sayın Çerçi. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, bir usulî muameleyi halletmeden ikincisine 
geçemezsiniz. 

BAŞKAN — Sayın Eryurt, lütfen oturun efen-
• dim. (ANAP sıralarından gürültüler, sıra kapaklarına 
vurmalar) 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Usul 
hakkında söz istiyorum; lütfen... İzah edeceğim, söz 
istiyorum... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Efendim, 
usul hakkında söz vermeniz lazım. 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Oylamanız lazım efen
dim. 

BAŞKAN — Efendim, oylama, takdirime kalmış; 
lütfen efendim... 

M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 
lütfen sükûneti sağlayın efendim. 

BAŞKAN — Lütfen Sayın Çerçi, devam edin efen
dim... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Usul hak
kında söz istiyoruz efendim. 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Usul 
hiakkında söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Çerçi... 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başkan, yaptığınız usulsüzlük hakkında söz istiyorum 
efendim lütfen. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Adanla) — Sayın Baş
kan, muhterem mlilletvekili arkadaşlarım... 

PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan, usul hakkında söz istiyoruz... 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Bu usulî 

muameleyi bitirmeniz lazım efendim... (ANAP sıra
larından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Çerçi, lütfen devam ediniz. 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Sayın 

Başkan, önce, konuşalbilmem için arkadaşlarımın iti
razları hususunda Başkanlık Divanının sarih kararı 
gerekiyor. Eğer iddia eilen keyfiyette bir oylamaya 
başvurulaeaksa, bendenizin konuşmasına hiç gerek 
kalmayacaktır. Lütfedin... (ANAP sıralarından gürül
tüler) 

BAŞKAN — Sayın Çerçi, lütfen efendim, siz aley
hinde konuşun... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 
Başkan, üst üste usulsüzlük yapıyorsunuz efendim. 

BAŞKAN — Sayın Çerçi, lütfen efendim... 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Mecbur

sunuz söz vermeye, bunu yapmadan ikinci muamele
ye geçemezsiniz efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Söz Verin 

efendim... 
BAŞKAN — Efendim, yeni bir usul müzakeresi 

açmıyoruz ki söz verelim; o iş bitmiştir efendim... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Başkan
lığın yaptığı usulsüzlük hakkında söz istiyorum Sa
yın Başkan... 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlığın yaptığı usul
süzlük hakkında burada usul rnüzakeres'i açtık... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Açmadı
nız... 

BAŞKAN — Açtık efendim; iki lehte ve iki aleyh
te arkadaş konuştu ve ben oylamaya lüzum görmedim 
efendim. 

Şimdi usul müzakerelerine başlıyoruz. Buyurun 
efendim... 

OSMAN IŞIK (Ankara) — Oylayacaktınız, ondan 
sonra efendim. 

BAŞKAN — Buyurun efendim... 
PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Hata yapı

yorsunuz efendim, lütfen. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Başkan

lığın tutumu hakkında söz istiyorum efendim. 
BAŞKAN — Başkanlığın tutumu hakkında usul 

müzakeresi açtık efendim. 
Buyurun Sayın Çerçi, devam edin efendim. 
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SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Üst üste 
usulsüzlük yapıyorsunuz Sayın Başkan, konuyu izah 
edeceğiz; meûbursunuz söz vermeye, geçemezsiniz 
ikinci muameleye... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Eryurt, lütfen efen
dim... 

SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Geçe
mezsiniz efendim... 

BAŞKAN — Lütfen efendini... Takdir bize ait. 
Buyurun efendim devam edin... 
NtHAT AKPAK (Sakarya) — Takdir hakki yüce 

Meclisin. 
BAŞKAN — Lütfen efendim, Sayın Çerçi... 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Efendim, 
sükûnet temin edilmeden konuşmamın ne manası 
var? 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Sayın Başkan, tak
dir hakkı sizindi de niye getirdiniz buraya bunu? 

BAŞKAN — Bu, o konuda değil efendim. 

NİHAT AKPAK (Sakarya) — Olmaz efendim, 
uygulamanız yanlış. 

iBAŞKAN — Efendim, yanlış anlıyorsunuz, yanlış 
anlaşılıyor. Benim hakkımda, Başkanlığın tutumu 
hakkında^ usulî müzakere açılmış. Bunu oylayıp oy
lanmamak bana aittir; benim hakkımda açılmıştır. 
«Başkanlık yanlış tutum içindedir, konuyu getiremez» 
denmişti; onun için oylamadım... 

CÜNEYT CANVER (Adana) — Sayın Başkan, 
birleşime ara verin, Houstan'la görüşsünler. 

BAŞKAN — ...yoksa, bu konuyu elbette ki konu
şacağız ve oylamaya açacağız efendim. 

Devam buyurun Sayın Çerçi. 
SABAHATTİN ERYURT (Erzurum) — Sayın 

Başlkan, 64 üncü maddeden haberiniz yok mu? Açın, 
okuyun, bilmiyorsanız öğrenin. 

BAŞKAN — Benim tutumum hakkında usulî mü
zakere açılmıştır, bunu oylayıp oylamamak bana ait
tir efendim. 

Devam buyurun Sayın Çerçi. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Yanlış anladınız 

Sayın Başkan, sizin tutumunuz hakkında değil, işle
nen usul hakkındadır. 

BAŞKAN — Sayın Yağcı, değil efendim, yanlış 
anlıyorsunuz, lütfen... 

Devam edlin Sayın Çerçi. 
NEVZAT YAĞCI (Elazığ) — Konu siz değilsi

niz. 
BAŞKAN — Efendim, lütfen... 

] PERTEV AŞÇIOĞLU (Zonguldak) — Sayın Baş
kan... 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Aşçîoğlu... 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Sonunda oyla

yacaktınız, oylaımalıydınız. 
BAŞKAN — Efendim, o benim tutumum işte. 
fİSMAlL SARUHAIN (Ankara) — Sonunda oy-

lamalıydınız. 
BAŞKAN — Sayın Saruhan, lütfen efendim.. 
Devam edin Sayın Çerçıi. 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Sayın 

Başkan, muhterem milletvekili arkadaşlarım; Sayın 
Başlkan oylama yapmayacağını, bundan önceki usulî 
görüşmede... (ANAP sıralarından gürültüler). 

O zaman Mecliiisi tatil etsin efendim, Meclisi ta
til edelim1; «Oylamıyorum» diyor, karar veriyor. Baş
kanlık Divanı kararma saygılı değilsek, o ayrı mese
le, çıkalım ıgideMm o zaman. 

BAŞKAN — Lütfen karşılıklı konuşmayalım 
efendimi. Sayın Çerçi, devam edin efendim; usulî mü-

I zalkereyi açtık, siz aleyhinde söz istediniz, buyurun 
efendilm. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Sayın 
miilletvekıilleri, Sayın Cahit Tutum Beyefendinin de 
ifade ettiği gibi, gerçekten Genel Kurulumuz şim
diye kadar 'belki de karşılaşmadığı bir keyfiyeti mü
zakere ile karşı karşıya gelmiştir. 

Biz, önergenin aleyhinde konuşmak üzere söz 
aldık. Önergenin, bize göre, 64 üncü maddeye bağ
lı bir problem neticesi imiş gibi gösterilip buraya 
indirilmesi yanlıştır. Sayın Tutum'a iştirak ediyo
rum, çünkü 64 üncü madde, Genel Kurul görüşme
leri esnasındaki, Başkanlık tasarruflarıyla ilgilidir ve 
nitekim son fıkrasında da, «İstem halinde» tabiri ve 
ifadesi dere edilmiştir. Meclis Başkanının, kendili
ğinden, bu maddeyi kullanmasının mümkün olduğu 
kanaatinde değiliz; binaenaleyh, 64 üncü maddeye 
bağılı olarak 'böyle bir usulî görüşme açılma isteği
nin Meclis Başkanından gelişini de yadırgıyoruz. Ne 
hikbıetle getidlimiştir, Başkanlık Divanı da nasıl gün
deme almıştır? Bunun da sebebini anlamamız müm
kün olmamıştır. 

'Mesele, Sayın Bayezit'ıin dediği gibi, iki başkan 
arasındaki (Anayasa Komisyonu Başkanı ile Mec
lis Başkanının arasındaki) bir ihtilaf olarak da bura-

1 ya gelemez. Zira, ikflsinin arasında bir ihtilaf olamaz. 
Bizimi anlayışımız da budur. Ancak olan otmuş. Şiim-

I di, «Niçin o onu yapmış, niçin bu da bunu yapmış?» 
J meselesinden ziyade, «Şu usulî görüşmenin neticesi-
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ni nasıl alacağız?» keyfiyeti üzerinde durmak iste- | 
rim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı, evvela her millet- I 
vekili gibi - ben kendislini komisyon başkanı olarak I 
değil, milletvekili olarak ifade ediyorum - Anayasa- I 
ya aykırılık durumunda derhal vazliyet etemek mec- I 
buriiyetinde olan bir kişidir, bu parlamentonun bir I 
üyesidir. Her milletvekili de, - komisyon başkanı ol- I 
ısun veya olmasın - Anayasaya aykırı bir keyfiyet ha- I 
linde, tavrını almak mecburiyetindedir. Binaenaleyh, I 
Anayasa Komisyonuna sevk edilen teklif, Anayasanın I 
175 indi maddesinde tadat edilen şartı cami olmladı- I 
ğından bir aykırılık hali taşmakta olduğu mütalaa I 
edilmiş ve... I 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Komis
yon verir bu kararı. I 

AHMET REMZt ÇERÇİ (Devamla) — Arz 
edeceğim efendim. I 

IKlomisyon Başkanı da, buna muttali olduğu an- I 
dan itibaren, Meclis Başkanına durumu bizzat inti- I 
kal ettirmiştir. I 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — Ko
misyon üyeleri neci oluyor? I 

AHMET REMZt ÇERÇİ (Devamla) — Simdi 
arz edeceğim efendim, müsaade buyurun efenidim. I 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — O 
Süaman, bir tek başkanla bir komisyon tamam... I 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Onu da 
arz edeceğim efendini. I 

Şimdi, bu gibi hailende komisyon ne yapar? I 

iSAIitM EREL (İKonya) — Bastan bekçiliği ya- I 
par. I 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Arka
daşların bazısının istinat ettiği İçtüzüğün 75 inci I 
maddesinin üçüncü fıkrası var. Bir sayın milletveki- I 
li arkadaşılm - isimi ni hatı dayamayacağım, bağışlasın- I 
lar - «İçtüzüğün 75 inci maddesinin üçüncü fıkrası- I 
na göre şu, şu, şu işleri komisyonun yapması lazım» I 
dedi. Lütfen madde metnini çok iyi, dikkatle takip I 
edelim ve okuyalım. Madde metnimde, Anayasa Ko- I 
misyonu veya herhangi hir komisyonun başkanı, ev- I 
rakı eksik görürse iade eder; şunu yapar, bunu ya- I 
par denilmez; sadece, «Eksik gördüğü kanun teklifi I 
veya tasarısının eksiğini tamamlattırır» tabiri kulla- I 
nıhr. I 

Şimdiki teklifte ise, teklifteki imza sahiplerinin I 
tamamlatması gereken yahut da onlarca doğrudan I 
ıdoğruya tamaımilanması gereken bir keyfiyet yoktur; I 
140 tane kişi imza atmıştır ve meselesini bitirmiştir. [ 
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Eğer o teklifte biir eksiklik var ise, bunu, o imza sa
hiplerinin her birisinin, zatî olarak (şahsî olarak) ta
mamlaması keyfiyeti bahis mevzuu değildir. O hal
de, Anayasa Komisyonu Başkanı, o maddede daya
nılan (üçüncü fıkradaki) yetkiye binaen böyle bir 
tamamlatmaya gidemez; hiçbir imza sahibi üyeye de, 
«İki tane'imza eklsik, git bunu tamamlatıp getir» di
yemez. Komisyon başkanının yapacağı tek şey var
dır; onu da komisyon başkanı yapmıştır. 

Akisime bir mütalaa var, onda da deniliyor ki, 
«Komisyon kararıyla gönderilsin, komisyon alsın.» 
Efendim, elimdeki teklif, Anayasaya aykırı bir tek
lif, eksik bir teklif; bunu komisyon gündemine al
dığı zaman, kim görüşecek, neyi görüşecek? Ben de 
<bir komisyon üyesiydim ve komisyon başkanını, şim
di Sayın Bayezit'in muaheze ettiğinden çok daha be
ter muaheze ederdim o zaman; «Sen bir komisyon 
başkanı olarak Anayasaya aykırı bir keyfiyeti nasıl 
gündeme getirdin; neyi müzakere edeceğiz?» der
dim ve gündeme aldırmazdım. Gündeme alınmayan, 
yani komisyonca görüşülüp, komisyon üyelerinin 
imzasını taşımayan bir rapor, Başkanlık Divanına 
nasıl gelir? 

Buyurun, meseleyi görüşelim o zaman. Ne yapa
caktı? Yine komisyon başkanının tek imzasıyla bir 
fezleke haline gelecekti ve iade keyfiyetini de, yine, 
eksiklikten dolayı Meclis Başkanlığı yapacaktı. Nite
kim komisyon başkamı da, iade edilmek kaydıyla gön
dermiştir; reddetmemiştir, müspet veya menfî ka
rar vermemiştir; ama, «Anayasaya aykırı; eksik im
za vardır, lütfen iade edin» demiştir. Zira komisyon 
'başkanının iade yetkisi yoktur, komisıyonun da iade 
yetkisi yoktur. Buyurun Tüzüğü iyice okuyalım. Sa
dece komisyonun eksiği tamamlattırma, imza sayma, 
isteme hakkı vardır, yetkisi vardır. O da, bilfarz 
(diyelim ki) bit teklifte gerekçe noksanıdır, milletve
kiline, imza sahibine der ki, «Senin teklifinde gerek
çe yoktur, git bunu tamamla getir arkadaş» diyebi
lir, onu getirtebilir; aksi takdirde, iade edemez. İa
deyi başkanlık yapacaktır. Nitekim Anayasa Ko
misyonu.... 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sildirme olay
ları da var. 

AHMET REMZll ÇERÇİ (Devamla) — Bir sa
niye efendim. 

Anayasa Komisyonu Başkanı da bunu bildirmiş
tir. Meclis Başkanlığı buna rağmen ısrar etmiş, «Ha
yır, sen komisyonu topla, ön mesele olarak görüş» 
İnsaf sahiplerine soruyorum: Açsınlar Tüzüğü, Tü-
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zlüğün hangi maddesinde, kamisyonlarm ön mesele I 
olarak görüşmesi diye bir keyfiyet var? O da yok, 
ön mesele olarak görüşme yok Tüzükte. 35 inci mad-
ıdede yok, 64 üncü maddede yok, 109 uncu maddede 
yok; hiçbirisinde yok. O halde ne yapacak Meclis 
Başkam? Israren iade edecektir; etmesi de normal
dir. 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Rapora bağla
sın komisyon. 

AHMET REMZt ÇERÇİ (Devamla) — Rapora 
da bağlayamaz. Benden niye rapor istiyorsunuz be
yefendi? Anayasaya aykırı bir şekilde, Anayasaya 
aykırı bir teklifi nasıl gündeme getireceksiniz? 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen... Sayın 
Çerçi 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Gayet tabiî, her 
bakımdan inceleyebilirsiniz. 

AHMET REMZİ GERÇİ (Devamla) — Geti
remezsiniz efendim, getiremezsiniz; keyfî değildir 
bu, getiremezsiniz. 

_ BAŞKAN — Sayın Çerçi, Sayın Çerçi, lütfen 
efendimi.... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Anayasaya ay
kırıdır desin. 

»BAŞKAN — Lütfen, Sayın Tutum... 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Anaya

saya aykırı... Gündeme alamaz. 
BAŞKAN — Karşılıklı konuşmayalım. 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Ben im

za atmam o rapora beyefendi Anayasa Komisyonu 
üyesi olarak. 

BAŞKAN — Sayın Çerçi, lütfen efendim... 
CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Komisyon Baş

kanı organ değildir. Organ olan komisyondur. 
BAŞKAN — Sayın Tutum.... 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Şimdi 
efendini, aslında, bütün meselemiz, Anayasa Komis
yonu Başkanının tutumu değil, Meclis Başkanının 
buraya sevk işlemidir. Meclis Başkanı kendi'sine, tah
minî, melhuz bazı keyfiyeti bertaraf etmek için, Tü
züğün 50 noi maddesine dayanarak, sunuş olarak 
getirmiştir. 

'M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ne 
demek? Açıklayın bunu. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Ne efen
dim?. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, lütfen.. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

«Melhuz» dan bir şey anlamadık. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Sayın 
Bayezit... 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, Sayın Çerçi, lütfen 
karşılıikh konuşmayalım efendim. 

Siz devam edin Sayın Çerçi. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

İnan ki «Melhuz» dan bir şey anlamadık. 
BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim... 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Sayın 

Bayezit, teeddüp ederim bunu size karşı açıklamak
tan; ama madem razı oluyorsunuz... 

M. TURAN BAYEZtT (Kahramanmaraş) — 
Bir şey anlamadık «Melhuz» dan. 

BAŞKAN — Lütfen, Sayın Bayezit.. 
AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Peki 

efendini. Melhuz, mülahaza edilen, düşünülen de
mektir efendim, arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, lütfen efendim. 
Sayın Çerçi, devam edin efendim; bitirelim. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Şimdi. 
50 nci maddede sunuş olarak getirmiştir ve sunuşu
na da talbiî 64 üncü maddeyi dayanak yapmıştır. Bi
ze göre bu da yanlıştır. Eğer bu yolu biz açarsak, 
Sayın Meclis Başkanının bu görüşmesini kabul eder 
burada ve bu yolu açmaya başlarsak, bu kere - bir 
arkadaşımın espri olaraJk söylediği gibi - Konya Ova
sının sulanması keyfiyetini de sunuş olarak getire
cek, onu da oylattıracaktır Sayın Meclis Başkanı. Bu 
da bize göre abesle iştigalden başka hiçbir şey de
ğildir. 

BAŞKAN — Sayın Çerçi, lütfen toparlayın. 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Biz, böy
le bir görüşme açılmasa isteğinin yüce kurulca red
dini arz ediyoruz. Böyle bir yolun açılmasını sakın
calı buluruz. Ret keyfiıyetind'eyim. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 
Demirel'den korkuyorsunuz; hepsi bu. 

İSKENDER CENAP EGE (Aydın) — Peki, ne 
olacak? Ne olacağını.... 

AHMET REMZİ ÇERÇİ (Devamla) — Efen
dim. Biz burada vereceğimiz oyların akıbetini tar
tışıyoruz; ne olacağı fiilini de Meclis Başkanı ken
disi düşünsün, sizler karar verin efendim. Meclis 
Başkanının vekili olarak Meclîs Başkanı gibi burada 
konuşabiliyorsunuz, orada da bazı şeyler yaparsınız. 

Müsaadenizle efendim. 
Hürmetlerimle arz ederim. (ANAP sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Çerçi. 
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VURAL ARIKAN (tamir) — Sayın Başkan, söz 
isteğimiz vardı. 

BAŞJKAiN — Sayın Vural Arıkan, daha önce söz 
isteyenler var, eğer onlar konuşmazlarsa, zatı âlini
ze söz vereceğim efendim. 

KÂMtL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başkan!... 

BAŞKAN — Zatı âlimize aleyhte söz vereceğim 
efendilim, merak buyurmayın, söz hakkınız baki efen
dim. 

Sayın Mustafa Çorapçıoğlu lehinde konuşacak
lar. 

^Buyurun efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇrOĞUU (Balıkesir) — Sa
yın Başkan, değerli milletvekilleri; benim de imza
mın bulunduğu ve pek çok değerli milletvekili arka
daşımın imzasını ihtiva eden Anayasanın Geçici 4 
üncü Maddesinin Kaldırılması Hakkındaki Kanun 
Teklifîmiain, şeklî bir mesele olarak dahi olsa, yüce 
huzurlarınım gelmiş olmasından bendeniz şahsen 
memnuniyet duymaktayım. Hiç olmazsa, biraz evvel 
dinlediğimiz fikirlerinizden istifade etme imkânını 
bulduk. 

Burada bir noktayı hemen belirtmek isterim: Ana
yasa Komisyonu Sayın Başkanının tutumu, bu tu
tumun - biraz evvel de bir arkadaşıoıızca ifade edil
diği veçhile - sadece hukukî esaslardan kaynaklanma
dığını; ancak baızı siyasî mülahazalara istinat ettiği
ni nasıl bize tedaî ettiriyorsa. Bu tutum, ayrıca baş
ka şeyleri de tedaî ettiriyor. Düşününüz ki, zaman 
zaman, partilerimiz hakkında, hatta Meclisimiz hak
kında, hatta hatta Cumihurbaşkanımız hakkında, bu 
Anayasanın geçici 4 üncü maddesinin kalkıp kalk
maması bakımından, sorumsuz kişiler tarafından, ba
sınımıza kadar akseden bazı beyanlar verilmektedir. 
Biz, bildiğiniz gibi, Doğru Yol Partisinin mensup
ları ve milletvekilleri olarak, işin ta başından beri 
geçici 4 üncü maddenin cezasız bir Yasak hüviyetin
de olduğunu, sadece muayyen kişileri cezalandır
makla kalmayıp.... 

EYÜP AŞİK (Trabzon) — Sayın Başkan, usul 
hakkında konuşuyor. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — 
Ayını zamanda nıilletin de tercih etme hakkını bir 
yerde kısıtladığını ifade etmiş ve samimiyetle, bu 
maddenin kaldırılması için kendi çapımızda çaba 
göstermiş ve bu çabalarımızı devam ettirmiş idik. 
Ancak adedimiz müsait olmadığı cihetle ve parti 
grupları arasında yapılan.... 
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BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lehte konuşa
caktınız, lütfen usul hakkında konuşun efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — 
Usule geliyorum efendim; sayın Başkanın tutumu
nun neleri çağrışım yaptırdığını ifade etmek bakımın
dan.... 

Bir başka teklif. SHP tarafından hazırlanmış ve 
partimizin milletvekilleri de bunu imza etmişlerdir. 
Esaısen partimizin ara seçimlerde millete taahhüt et
tiği hususlar arasında, vaat ettiği hususlar arasında, 
- bu seçim beyannamesinin 96 ve 97 inci sayfaların
da belli edildiği üzere - bu maddenin de kaldırılması 
hususu vardır. Başka partiler de... 

KÂiMRAN KARAMAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, ne ilgisi var, olur mu böyle şey? 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, Başkanlığın gö
rüşü hakkında usul müzakeresi açtık; zatı âliniz de 
Başkanlığın görüşünün lehinde söz istediniz; lütfen, o 
konuda.... istirham ediyorum. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — 
Oraya gelmek için arz ediyorum zaten. 

Şİmdi, efendim, Anayasa Komisyonu Sayın Baş
kanının Komisyonu toplamadan, imzaların geriye 
alınmasının hukuken muteber olup olmadığı husu
sunu, ölen bir arkadaşımızın imzasının geçerli olup 
olmayacağı hususunu, heyet halinde, o Anayasa Ko
misyonuna müzakere ettirmeden, tek başına, resen, 
«Bunlar geçerli değildir» diyerek, ilmza adedinin az
lığından bahisle, iki defa bunu riyasete iade etmiş 
olması, evvela şahıs olarak kendilerinin önfikirle ha
reket ettiği ve biilhara, belki hiç münasabeti olmadı
ğı halde, halk efkârında, - Anavatan Partisi dahil -
Anayasa değişikliğinin, bu geçici 4 üncü maddesinin 
kaldırılması hususunun Büyük Millet Meclisinde gö
rüşülmesinin istenmediği gibi bir zehap uyandırabi
lir. Halbuki, daha on gün evvel Anavatan Partisi 
sayın grup başkanvekilinin, Sosyaldemokrat Halkçı 
Parti sayın grup başkanvekilinin ve bendenizin işti
rak ettiği - bir gazetenin ön ayak olduğu - yuvar
lak masa toplantısında, hepimiz de bu yasakların 
kalkması hususunda müttefik kalmış idik. Ancak Sa
yın Anavatan Partisinin... 

KÂMRAN KARAMAN (Hatay) — Sayın Baş
kan, neler söylüyor, dikkat etsenize! 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, ben sizi ikaz et
mekten hicap duyuyorum. Lütfen efendim, usul hak
kımda konuşuyoruz. Siz Başkanlığın görüşü lehinde 
konuşacaksınız. Lütfen efendim... 
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MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — 
Biz burada Sayın Rüştü Şardağ'ın, çok daha ev

velden yapmış olduğu bir konuşmayı da hatırlatma
dan geçemeyeceğiz. Demek istediğim şu ki, biz usulî 
meselelerle uğraşırken, meselenfin esasım gözden ka
çırıyoruz. Milletin tabanından devletin piramidine 
doğru oluşmuş bir konsensüs, bir mutabakat varken 
ve bu şeref, bu görev belki bu Meclis tarafından is
timal edilmek suretiyle, bihakkın görevimizi yerine 
getirmek imkânını bulduğumuz bir sırada, biz ko
misyon başkanının tutumunu, Meclis Başkanının tu
tumunu, çok şiddetli eleştirmek suretiyle, zannediyo
rum ki, konunun esasını kaybediyor ve bunda da hata 
ediyoruz. Biz dileriz ki, isteriz ki, saandrniyetle te
menni ederiz ki, Anavatan Partisi, bizim de temenni 
ettiğimiz bir yolda teklifi hazırlasın; bizler kendile
rine iştirakten şeref duyarız. Bu vaziyette Sayın Ko
misyon Başkanının.... 

EYÜP AŞIK (Trabzon) — Sayın Başkan, önerge 
üzerinde konuşuyor; usul hakkında konuşlun. 

BAŞKAN — Sayın Çorapçıoğlu, lütfen bitirin 
efendim. 

MUSTAFA ÇORAPÇIOĞLU (Devamla) — 
ifzah etmek için gelmiştim, daha 10 dakikam da dol
madı. 

Sayın komisyon başkanının yetkileri Tüzüğün 75 
inci maddesiyle tayin edilmiştir. Sayın komisyon 
başkanına şahsen verilmiş bir iade yetkisi yoktur. 
Komisyon başkanı, imzaların, biraz evvel bahsetti-
ığim gibi, eksik, noksan, geçerli, geçersiz olup olma
dığını Sayın komisyonun Sayın üyeleriyle yapacağı 
müzakere sonunda, komisyonun ekseriyetiyle verece
ği kararla tespit eder. Nitekim, burada da bir kararın 
alınması hususunda böyle bir yola gidilmiştir ve şim
diye kadarki tatbikat da bu merkezidedir. 

Komisyonların görevlerini tayin eden İçtüzüğün 
20 ila 49 uncu maddeleri arasındaki hükümleri - ve 
bilhassa 28 inci maddesi - komisyon başkanlarını* 
komisyonlarda münhasıran yönetici olarak vazife 
görmeleri ipap ettiği açık hükmünü koymuştur. Bu 
hükme rağmen ve Riyaset Divanının evvelce vaki 
ikazına rağmen, Anayasa Komisyonu Sayın Başka
nının bunu bizzat kendi komisyonu üyelerine tetkik 
ettirmeden, doğrudan ve resen iade etmiş olması, ka
naatimizce İçtüzüğe aykırıdır. 

Riyasetin - sunuşlarda bahsi geçen - görüşleri is
tikametinde kanaat taşımaktayız ve bu istikamette oy 
kullanacağız. 

— 35 
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§ahlsım adına hepinizi saygılarımla selamlarım 
efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim efendim. 
Sayın Ooşlkunoğlu, buyurun efendim. 
Efendim, 2 lehte, 2 aleyhte söz vermiştik; buyu

run efendim. ' 
İSA VARDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

Sayın Toımbuş konuşmaktan vazgeçtiler; onun için 
lehte bir konuşma hakiki doğdu. 

BAŞKAN — Lehte mi konuşacaktı Sayın Tom-
buş? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Evet. 

İSA VARDAL (Zonguldak) — Lehte konuşaca
ğım. 

BAŞKAN — Tamam efendim, vereceğim. 

ANAYASA KOMİSYONU BAŞKANI KA
MİL T. COŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın Baş
kan, değerli arkadaşlarım; hadisenin nasıl başladığı
nı, ne şekil aldığını, Anayasaya uygun olarak mua
mele yaptığımı açıklamak isterdim; fakat Sayın Baş
kanın, önerge kabul etmemesi ve usul hakkında yapı
lan konuşma sonunda bu mevzuun konuşulup konu-
şulmayacağinı oya koymaması karşısında, söz söy
lemekten vazgeçiyor ve bu sözlerimin zapta geçme
sini rica ediyorum. 

Saygılar; sunarım. (SHP sıralarımdan gürültüler). 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (İstanbul) — 

Tarihe geçtiniz, tarihe. 
M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 

Komisyon Başkanısınız, bırakamazsınız. 

ALİ İHSAN ELGİN (İçel) — Seni kullanıyor
lar. 

BAŞKAN — Lehte konuşmak üzere, Sayın Vu
ral Arıkan, buyurunuz efendim. (SHP sıralarından 
«Lehte konuşuldu Sayın Başkan» sesleri). 

Efendim Sayın Tombuş vazgeçti, onun yerine 
konuşacaklar.. 

VURAL ARBKAN (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri, ortaya çıkmış bir olaya hukuk 
açısından balkımaya çalışırken, biraz sakin olmama
mız gerekiyor zannediyorum. Ben, bu teklife imza 
atmış bir arkadaşınızım ve kişilerin dışında, kendime 
has bir gerekçem de var, ama şimdi, olay nedir, ona 
bir bakalım: 

İçtüzüğün 75 incj maddesinin üçüncü fıkrası «Ko
misyonlar, şartlarına uymayan kanun tekliflerini, 
sahiplerine tamamlatmaya yetkilidirler» diyor. Şim
di ise lafzen, «Komisyon başkanının böyle bir yetki-
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si yok, bu yetJki komisyona verilmiştir» deniyor. 
Yetki verildiği zaman, o, komisyonu temsil eden ki
şi tarafından kullanılır. Maliye Bakanlığına yetki ve
rilir; ama o yetkiyi Maliye Bakanı veya tevkil ede
ceği kişiler kullanır ve bu, herhangi bir kurumda da 
(böyledir. Bu, Yangıda da böyledir; yetkiyi mahkeme 
başkanı kullanır, meğer ki tevkil edilsin. 

Binaenaleyh, İçtüzüğün 75 inci maddesini Sayın 
Başkanın anladığı tavırda anlamak normaldir; ama 
olay çıkmıştır. Üçüncü fıkra, «Sahiplerine tamamlat
maya yetkilidirler» diyor. Komisyon başkanı iste
miş ve arkadaşlar tamamlamayabilımiş olabilir. O za
man ne yapacaktır? Bunu bir rapora bağlayıp, Ge
nel Kurula indirecektir. Böyle yapmamış ve bunu 
Başkanlık makamına sunmuştur. Başkanlık makamı 
Yüce Meclisten mütalaa istemiştir, yeni bir olay
dır, Büyük Miiet Meclisi de bu konuda yetkili olabi
lir. 

Kaldı ki, - bir de 76 ,ncı maddeye geliyorum -
olayın enteresan bir yanı var: Şimdi, Sayın Cahit 
Tutum bahsetti, dedi ki, «İzmir Milletvekili arka
daşımız vefat ettiği zaman, biz onun teklifini yürüt
tük.» Tabiî; ama 76 iicı madde - dikkat ederseniz -
İçtüzükte, ölüm haline temas etmez; çünkü ölünce
ye kadar izhar, edilen irade geri alınmadığı müddet
çe, onun devamı var sayılır. Şimdi, hukukta hiiyerar-
şik düzeni bilirsiniz; eğer - 76 ncı maddede - kanu
nu teklif eden bir milletvekilinin geri almaya hak-

1. — Komisyonlarda açık bulunan üyeliklere se
çim 

BAŞKAN — Gündemin «îSeçiırn» bölümüne ge
çiyoruz. 

Anayasa' Komisyonunda açık bulunan ve SHP 
Grubuma düşen bir üyeliığe, SHP Gruibunoa, Sivas 
Milletvekili Sayın Mustafa Kemal Palaoğlu aday gös
terilmiştir. 

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

Adalet Komisyonunda açık bulunan ve SHP Gru
buna düşen 2 üyeliğe, SHP Grubunca, Adana Mil
letvekili Sayın Coşkun Bayram ile Hakkâri Millet
vekili Sayın Mehmet Sait Erol aday gösterilmişler
idir. 

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

ki varsa, Anayasada değişiklik isteyen tor kanun tek
lifini de geri almaya hakkı vardır. Binaenaleyh... 

CAHİT TUTUM (Balıkesir) — Teklifi ama. 
VURAL ARIKAN (IDevamla) — Farketmez, 

bu da Anayasayı değiştirici bir kanun teklifinden iba
rettir. 

BAŞKAN — Lütfen efendim, karşılıklı konuşma
yalım. 

VURAL ARIKAN (Devamla) — Onun için, me
seleye psikolojik açıldan bakmayalım; şu partinin, bu 
partinin görüşü açısından da bakmayalım; olayı, 
hukuka uygunluk içinde tamamlatmaya çalışalım. 
yoksa, milletvekili attığı zaman imza vardır; ama -
Allah etmesin - arıkadaşlanmızın birkaçı kazaya uğ-
rasaydı, devam ederdi; ama arkadaşlarımız irade 
izhar edip geri almışlarsa, artık o şartın tamamlan
ması lazım gelir. Teklifi imzalayan bir arkadaşınız 
olarak ifade ediyorum; benilm hukukî anlayışım bu. 

ISaygılar sunarım. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Arıkan. 
Efendim, Başkanlığın görüşü hakkındaki usulî 

müzakereler tamamlanmıştır. 
Başkanlığın görüşünü kabul edenler.. Kabul et

meyenler... Başkanlığın ıgörüşü kabul edilmemiştir. 
Bu durumda, alınan karara göre, teklif, sahipleri

ne iade edilecektir. 
YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — 

Korku dağlan bekliyor, korku dağları bekliyor. 

Dışişleri Komisyonunda açık bulunan ve SHP 
Grubuna düşen iki üyeliğe, SHP Grubunca, Diyar
bakır Milletvekili Sayın Hayrettin Ozansoy ile Ha
tay Milletvekili Sayın Mustafa Çelebi aday gösteril
mişlerdir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Millî Eğitiliri Komisyonunda açık bulunan ve 
Anavatan Partisi Grubuna düşen bir üyeliğe, Ana
vatan Partisi Grubunca, Mardin Milletvekili Sayın 
Abdulkerîım Yılmaz Erdem aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret Komisyonunda 
açık bulunan ve SHP Grubuna düşen bir üyeliğe, 
SHP Grubunca, Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi 
Nalbamtoğlu aday gösterilmiştir. 

VII. — SEÇİMLER 
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Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Sayıştay. Komisyonunda açık bulunan ve SHP 
Grubuna düşen bir üyeliğe, SHP Grubunca, Hatay 
Milletvekili Sayın Mustafa Çelebi aday gösterilmiş
tir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etme
yenler... Kalbul edilmiştir. 

Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda açık 
bulunan ve SHP Grubuna düşen bir üyeliğe, SHP 

VIII. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

A) ÖNVÖRÜŞMELER 
1. ı— Hatay {Milletvekili Mustafa Murat )Sökmen-

oğlu <ve 14 [arkadaşının, ülkemizde [üretilen şampuan 
ve deterjanların insan ve 'doğa mğlığı [üzerindeki et
kilerini ve Kbu ^konuda kılınacak tedbirleri 'tespit \etmek 
amacıyla 'Anayasanın >98 'inci, [İçtüzüğün 102 ye 103 
üncü )maddeleri 'uyarınca 'bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin iönergesi }(10/41) 

BAŞKAN — Gündemimizin, «Genel Görüşme 
ve Meclis Araştırması Yapılmasına Dair öngörüş-
meler» bölümüne geçiyoruz. 

Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu 
ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan ve 
deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etkile
rini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla, Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin önıgörüşmelerine başlıyo
ruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Avrupa'da kullanımı % 5'lerin altına indirildiği 

halde Türkiye'de yüksek oranda kullanılan fosfatla 
(da birleşince DDB'li hammadde ile üretilen deterjan
lar, hem insanların hem de doğanın sağlığı için bü
yük tehlike haline dönüşmüşlerdir. Deterjanın Türk 
Milletinin sağlığını tehdit ettiğini, bütçe görüşmele
rinde ifade edilerek, Cumhuriyet Hükümetinin dik
katleri bu önemli konu üzerine çekilmişti. Ancak, 
bu ciddî meselenin çözülmediği görülmüşıtür. Devlet, 
kanser yapan, insanların sağlığını tehdit eden DDİB'ye 
karşı hiçbir tedbir almamıştır. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin Türkiye'den 
•yıllık 1 milyar 300 milyon liralık deterjan şampuan 

Grubunca, İzmir Milletvekili Sayın Ali Aşkın Tok-
taş aday gösterilmiştir. 

Oylarınıza sunuyorum: Kalbul edenler.. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Dilekçe Komisyonunda açılk bulunan ve SHP 
Grubuna düşen üyeliklerden ikisine, SHP Grubunca, 
Adıyaman Milletvekili Sayın Ahmet Sırrı Özbek ile 
Bursa Milletvekili Sayın Mehmet Azizoğlu aday gös
terilmişlerdir. 

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

SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

ithalatına yasak koyması ile, her şeyi ticarî açıdan ele 
alan Hükümet telaşa düşmüş, yıllardır ihmal ettiği 
bu konu için ciddî ve kalıcı tedbir alamamıştır. 

Radyasyonda olduğu gibi deterjanda da tehlikeyi 
yalanlama görevi yine Sanayi ve Ticaret Bakanı Sa
yın Cahit Aral'a düşmüştür. Sayın Bakan, «Deter
janla yıkanmazsanız bir şey olmaz» derken, yıkanı
lan' şampuanın da aynı maddeyi içerdiğini unutmuş
tur. Halbuki Sağlık Bakanlığı tehlikeyi ilik: kez 1980' 
de fark etmiş ve bir komisyon kurularak, konu ince-
letilmiştir. Komisyon, deterjanda en az. % 50 oranında 
parçalanabilir etken madde kullanılması şartını ge
tirmiş ve bu şart, bir tüzükle yasalaştırılmışjtır. 

DDB'nin terk edilip yerine, suda kolay çözülen 
LAB aidi ı maddenin üretilmesine ilişkin tüzük deği
şikliği, 4 yıl süre ile ertelenmiştir. 

DDB'yi terk etmek zorunda olduğunu kabullenen 
PETKIM pahalı bir teknoloji olan LAB üretimine 
bugüne kadar yönelmemiştir. İnsan sağlığının küçüm
senmesine devam edilmiştir. Kanalizasyon aracılığı 
ile denize karışan deterjan, suda çözülmediğinden do
ğa sağlığım da tehdit etimeye devam etmektedir. Teth-
li'celi madde yasaklansa bile bugüne dek kullanılan 
miktar etkisini göstermeye devam edecek ve çevre 
sorunları bakımından yeni tedbirlerin alınmasını ge
rektirecektir. 

Avrupa ülkeleri DDB'nin zararlarını görerek, 
DDB yerine LAB üretmeye başladığı tarihlerde, Tür -
kiye bunu yapmamış, ucuz teknolojiyi tercih ederek 
insanların sağlığıyla oynayan deterjan üreticilerine 
ve PETKIM'e göz yumulmuştur. 

Radyasyondan sonra deterjanın da Türkiye'yi 
tehdit eder hale gelmesi, milyonlarca vatandaşımı
zın sağüğı ile oynanması karşısında önemle üzerinde 
durulması zaruri hale gelmiştir. Bu hususların açıklı-
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ğa kavuşması ve bir dizi tedbir alınması bakımından 
da bir Meclisi araştırması açılması gerekimektediır. 

Yüce Meclisin bu önemli konu üzerinde durma
sı ve araştırması için Anayasanın 98 inci maddesi, 
Millet Meclisi İçtüzüğünün 102 ve 103 üncü madde
leri gereğince Meclis araştırması açılmasını arz ve 
talep ederiz. 

Mustafa Murat Sökmenoğlu 
(Hatay) ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sakarya Milletvekili Turgut Sözer, 
Başkanlığa gönderdiği bir yazı ile, okunmuş bulunan 
bu Meclis araştırması önergesine katıldıklarını bil
dirmişlerdir. 

Bilgilerinize sunulur. 
İçtüzüğümüze göre, Meclis araştırması açılıp açıl

maması hususunda hükümete, siyasî parti grupları
na ve önergedeki birinci imza sahibine veya onun 
göstereceği diğer bir imza sahibine söz verilecektir; 

Sayın Oahit Aral, buyurun efendim, 
Sayın Balkan, konuşma süreniz 20 dakikadır efen

dim. 
SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 

CAHİT ARlAL (Ankara) — Sağölun Sayın Başkan. 
Sayın Başkan, yüce Meclisin muhterem üyeleri; 

Sayın Hatay Milletvekilimiz Murat Sökmenoğlu'nun 
ve muhterem arkadaşlarının vermiş olduğu Meclis 
araştırması önergesine cevap vereceğim. 

Evvela, deterjanlara geçmeden evvel, muhterem 
milletVekillenılmizin vermiş oldukları araştırma öner
gesinde şampuandan bahsedilmektedir. Türkiye'de, 
şampuanlar, kozmetik Yönetmeliğine göre imal edil
mektedir. Kozmetik Yönetmeliği, 8.8.1976 tarihlin
de AET ülkelerinin yönetmeliklerinin bir benzeri 
olarak yapılmış ve o tarihten itibaren Türkiye'de 
tatbik edilmektedir. Bugün, mevcut bütün şampuan
larda DDB maddesi kesinlikle yoktor ve kullanılma
sı kesinlikle yasaktır. Binaenaleyh, bu hususu sara
haten yüce Meclise arz ediyorum. 

Diğer taraftan, deterjanlar konusuna gelince: 
DDB maddesi dediğimiz dodesil benzen baz alına
rak, imal edilen alkil benzen sülfonatla, yani ABS 
diye tabir edilen, bu, muayyen yıllar dünyada - hali 
hazırda da imal edinmektedir - kullanılmaktadır; bi
raz sonra tarihi seyrini yüce Meclise arz edeceğim. 

ıDiğer taraf da, bunu terk ederek lineer alkil ben
zen bazlı lineer alkil benzen sülfonatlar, yani LAB 
dediğimiz üretim tipini kullanan deterjanlara geçil
miştir. 

Şimdi, sayın milletvekillerimizin vermiş oldukla
rı bu önerge, bize önemli bir hususu açıklama fır

satını vermiş oluyor; ondan dolayı teşekkür ederim. 
Evvela Amerika Birleşik Devletleri, Mayıs 1963 

yılında DDB den LAB'a geçmeyi kararlaştırmış ve 
1965 yılının temmuzunda bu geçişi tamamlamış; yal
nız DDB malddesi motor ve makine işlerini yıka
ma ve temizlemede kullanılmaya devam edilmiş; ama 
•mutfak işlerinde DDB maddesinin, baz olan mad
denin, kullanılması yasaklanmış. Kanada da, aynı ta
rihlerde böyle bir operasyona girişmiş.. Diğer taraf
tan, Batı Almanya, 1961 yılında yüzde 80 LAB'a geç
miş ve geçiş 1964 Ekiminde tamamlanmış- demek ki 
dört senede geçişi tamamlamış ki, bu süre Amerika 
Birleşik Devletlerinde iki sene iki aydır. İngiltere'de 
ise 1958'de karar verilmiş ve tedrici geçiş de 1964 yı
lında tamamlanmış. Japonya ise, 1965 yılında yüzde 
80 LAB kullanma mecburiyeti getirtmiş, bilahara 
1968*de tamamlamış, yani üç yıl içinde geçiş tamam
lanmış ve 1970We de yüzde 85'e geçme kararını almış. 

Diğer taraftan, Avrupa Ekonomik Topluluğu ise, 
1968 senesinde asgarî yüzde 80 kullanma kararı alı
yor. Bu kararı da 1970-1972 seneleri arasında bu 
geçişin sağlanması için öne sürüyor ve programı ya
pıyor. Bu, AET ülkelerinde realize ediliyor ve ondan 
sonra da (22.11.1973 tarihinde de) yüzde 90 olarak 
LAB'ı asgarî seviyede kullanma mecburiyeti getiri
liyor. 

Bir de diğer milletlere baktığımızda; mesela son 
olarak Venezüella'da 1981 senesinin başında baş
lanmış ve 1982 senesinin sonunda (iki yıl zarfında) 
bitirilmiş. 

Şimdi, Türkiye'de ne olmuş? Bu iş başladığından 
bugüne kadar 14 tane iktidar geçmiş. Rahmetli İnö
nü, -mükerrer olanları da sayarsan- Sayın Süleyman 
Demire! ve Sayın Ecevit kabineleri ile sayısı tam 21 
tane oluyor. Burada peşpeşe olanları saymadım, fark
lı değişiklikler olmuş ise onları saydım. Bu değer
lendirmeye göre 14, yoksa 21 tane hükümet kurul
muş ve nihayet 21 inci hükümet olarak da biz varız. 

Şimdi biz ne yapmışız : Bundan birbuçük sene 
önce -şimdi şu 17 tane kupürü ihtiva ediyor- bu hu
susu hükümet üyesi olarak biz dile getirdiğimiz za
man, büyük çapta menfî bir reaksiyonla karşılaştık 
ve bunun üzerine sesimizi çıkarmadık. Neticede, şu 
tatbikata karar verdik: Tedrici geçme kararı aldık 
ve bu kararı da yüzde 50 olarak uygulamayı düşün
dük; çünkü, Türkiye'de LAB imal edilmiyor. O hal
de, imal edilmediğine göre, ithal edilecek. Şu halde 
birdenbire, yüzde 100 dediğimiz zaman... Çünkü, ay
nı zamanda «da prosesteki makineler de tadiller ya-
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pılacaksa, onların da yapılması lazım. Biz, 25 Ocak 
1986 tarihinde asgarî yüzde 50 LAB kullanma mec
buriyetini getirdik. Bu uygulama başladı. Hiç de söy
lemedik. Sebebi, biz biliyorduk ki, bu geçiştir; ama 
üç, ama dört ay içinde bu tamamlanır. Nitekim bü
tün firmalar LAB ithal ettiler ve proseslerinde, ya
pılması gereken değişiklikleri yaptılar. Bugün Tür
kiye'de kullanılmakta olan bütün deterjanlarda as
garî yüzde 50 LAB mevcuttur. LAB oranı yüzde 50 
olan da var, yüzde 60 ve yüzde 65'olan dahi mev
cut. Hatta Cezayir'e ihraç ettikleri deterjanları da 
yüzde 100 LAB olaraik ihraç etmektedirler. 

Bu arada Kıbrıs'a da bir ihracat olmuştur. Kıb
rıs'a ihraç edilen deterjanlar, yüzde 100 LAB olma
dığı için kabul edilmemiştir. Halbuki siparişlerini öy
le yapabilirlerdi; yani Kıbrıs'lı firmalar Türkiye'den 
yüzde 1Ö0 LAB'lı malı da ithal -edebilirdi. Öyle an
laşılıyor ki, basından öğrendiğime göre LAB'lı mal
ları DDB'li olan mallara nazaran üç misli fiyata 
satmışlar. Demek ki, bu, enteresan bir spekülatif ha
reket. Bu konu, Türkiye efkârıumumiyesinde mü
him bir konu olarak tekrar ortaya çıktı. Biz kendi 
programımıza göre yüzde 100 LAB kullanımına ma
yıs ayında geçmeyi kararlaştırmıştık, bu arada da tabiî 
Türkiye'de vatandaşın buna karşı reaksiyonu görü
lünce bunu tacil ettik; öne aldık. O da şu şekilde 
oldu: Sayın Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanımızın 
başkanlığında, ilim kuruluşlarıyla beraber diğer te
şekküller müştereken toplandılar ve bir karar ver
diler, o kadar bize tebliğ edildi. Karar, bakanlığımıza 
'bildirildikten sonra, o 'kararın ışığında yüzde 10 LAB 
kullanılmasına ve aynı zamanda da, Türk Standart
ları Enstitüsünün bu yönde bir değişiklik yapmasına 
karar verdik ve karar TSE'ye bildirildi. Bugün TSE' 
nin gendi toplantıları var, çünkü onların da bir for
maliteleri mevcut. Halihazırda görüşüyorlar ve ni
hayet belki bu haftanın sonunda da TSE standardı 
basılmış ve Resmî Gazetede çıkmış olabilecektir. 

Bu arada en mühim konuların başında gelen hu
sus, LAB'a geçilmesi haljnde, fiyatın, tüketiciye za
rar vermeyecek bir seviyede ya da aynı seviyede kal
masını sağlamaktır. Bunun için bütün dünya piyasa
larında LAB'ın fiyatını ve aynı zamanda PETKİM' 
den alman fiyatı inceledik. Buna göre, LAB'ın itha
latında gümrük resmi ve harçların toplamı yüzde 
35. Bunu aşağıya, yüzde 23'e indirirsek, mesela yüz
de 12'lik bir indirim temin edersek -resim, harç ve 
KDV dahil- o zaman LAB'tan yapılmış olan deter
janla DDB ile yapılan deterjan arasında fiyat farkı ol

muyor. Buna ait yazıyı da yazdık; Sayın Başbakan
lığa bildirdik ve öyle zannediyorum ki, bu hafta içe
risinde o da çıkmış olacak. 

Diğer taraftan, büyükelçiliklerimiz kalanıyla bü
tün dünya devletlerinden teleksle şunu öğrenmeye 
çalıştık : O devletlerde bu tatbikata geçilirken acaba 
malı piyasadan yüzde yüz topluyorlar mı toplamı-
yorlar mı? Şimdi biz tespit ettik ki, hiçbir devlette 
kesinlikle toplanmamış. Nitekim, demin de söyledi
ğim gibi, zaten üç ila beş senede bu uygulamaya 
geçen devletlerdeki ana sebep de bu. 

Bizde bugün bu imalata başlanmış durumda. Pi
yasaya tedricen giriyor ve en geç temmuzun sonuna 
kadar yani birbuçuk senede geçiş tamamlanarak, bu 
geçişi dünyada en ıkısa sürede tamamlayan devlet 
durumunda olacağız, öyle zannediyorum ki, 14 veya 
21 iktidar bu meseleyi maalesef ele almamış; bu 
meselenin çözümü yine bize nasip olmuştur. Yani şu
nu arz edeyim : Yüce Meclisin de muttali olduğu 
üzere, hükümet bu meseleyi çok önceden ele almış 
ve ona, gerekli, kademe kademe yürüme imkânı ve 
aynı zamanda hazırlık yapma imkânı tanımıştır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (Hatay) 
Altaıh razı olsun. 

SANAYİ VE TİCARET BAKANI HÜSEYİN 
CAHİT ARAL (Devamla) — Teşdkkür ederim efen
dim. 

Şimdi, bu geçiş bu şekilde olaca'ktır. Diğer ta
raftan, önerge sahipleri, benim böyle bir şeyi müda
faa etmemi bir talihsizlik olarak telakki etmektedir
ler. Öyle zannediyorum ki, bu benim için bir talih 
olmuştur. 

Bu vesileyle yüce Meclise en derin saygılarımı 
arz eder, teşekkürlerimi sunarım efendim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Ba'kan. 

Doğru Yol Partisi Grubu adına Sayın Murat 
Sökmenoğlu, buyurun efendim. (DYP sıralarından al
kışlar) 

DYP GRUBU ADINA MUSTAFA MURAT 
SÖKMENOĞLU (Hatay) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; deterjan konusunda Doğru Yol Par
tisinin görüşlerini açıklamadan önce, müsamahanıza 
sığınarak, Doğu ve Güneydoğu'da ikibuçuk senedir 
bozulan huzur ve güven ortamının devam etmesi ve 
devam eden vur-kaç harekâtına dün yeni bir vahşet 
daha eklenmesi karşısında, olayı nefretle kınadığımı
zı ifade etmek istiyorum. 
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Eşkiyanın, şehre, inip, Taşdelen Köyünü basa
rak katlettiği masum insanları huzurlarınızda rah
metle anarak, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Dev
let boşluğu yaratılmamasını, olayların üstesinden ge
linmesini, kahraman Silahlı Kuvvetlerimize yardımcı 
olabilmek için Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi 
verilmesini beklediğimizi vurgulayarak hepinizi şah-, 
sim ve grubum adına saygıyla selamlıyorum. (DYP 
sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu veçhile, 
DDB'nin kimyevî adı dosdesil benzendir. Petrokim-
ya ürünü olan bu madde deterjan içinde değişim gös
termektedir. Suda parçalanma özelliği olmadığından 
deterjanlı sularla deniz ve göl sularına karışan DDB, 
su yüzeylerinde köpük meydana getirmekte ve dola
yısıyla tabiatın oksijen dengesini bozarak, dolaylı 
olarak insan sağlığına tesir etmektedir. 

Halbuki, lineer alkil benzen sülfonat olan LAB'ın 
kullanılması ile birçok meseleye çözüm bulmak ko
laylaşmaktadır. Bu madde atık sular ile deniz ve 
göllere karıştığı takdirde hemen parçalandığından 
tabiattaki- oksijen dengesini bozmamakta ve çevre 
'kirliliğine sebep olmamaktadır. Amerika Birleşik Dev
letleri ve Avrupa ülkelerinin çok büyük bir kısmın
da LAB, deterjan hammaddesi olarak kullanılmak
tadır. 

Sayın milletvekilleri, deterjanın aktif maddesi 
DDB'nin sindirim sistemi ile karaciğeri bozarak, mi
de kanamasından kronik iltihaba, ülserden kansere 
kadar çok çeşitli hastalıklara yol açtığı, îstanbul Tıp 
Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezinde ispatlan
mıştır. 

Sayın milletvekilleri, findik, çay ve sebze üreti
cileri, radyasyon iddialarının altında ezilmiş, yetkili 
ağızlardan çıkan beyanatlarla şaşkına dönmüş, bir 
yetkili ve etkili arayarak tabiata terk edilmenin acısı 
içinde iken, sağlığı ile oynanan insan unsuruna ne 
ölçüde kıymet verdiğimiz, radyasyondan sonra de
terjan konusunda da bir kere daha meydana çıkmış
tır. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Laf 
ret Bakanı burada. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, uzun süre gerek radyas
yon ve deterjan, gerekse AtDS konusuna ilaveten 
solunum yolları rahatsızlığına ve akciğer kanserine 
yol açtığı bilimsel raporlarla belirlendiği halde, gün
delik yaşamımızda, evimize, mutfağımıza kadar her 
yere giren asbetsli malların üretiminde inanılmaz bir 

umursamazlık içinde kalmış olan ilgili ve yetkilile
rin, bilgisiz ve yetkisiz konuşma alışkanlığından vaz^ 
geçip harekete geçmelerini sağlamak için, sağlık ko
nusuna yüce Meclisin el atmasını, el koymasını is
tiyoruz, Türkiye'de sağlık şûrası yapılmasını talep 
ediyoruz. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) —. Sağlık şûrası 
haziran ayında toplanıyor zaten. 

YILMAZ İHSAN HASTÜRK (istanbul) — Laf 
atma; bakanlar laf atmaz. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devam
la) — Sayın milletvekilleri, radyasyondan sonra, de
terjanın, Türkiye'de milyonları tehdit eder hale gel
mesine karşılık devletin sessiz kalması karşısında, 
'konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisine getirerek 
böylesine ciddî bir meseleye yüce Meclisin el koy
masını talep etmek için Meclis araştırması istemiş
tik; gene de istiyoruz. Çünkü hükümetin verdiği 
son kararlara rağmen, alınacak diğer ekonomik 
tedbirlerin yanında, haksız rekabet önlenmedikçe; 
holdingler politikasıyla bazı maddelerle piyasaya 
hakim olan fiilî tekeller ve tröstlerle mücadele edil
medikçe, tüketicinin korunması mümkün olmaya
caktır. DDB; (Dodesil benzen) suda geç çözülen 
sert madde yerine, LAB; (Lineer alkil benzen sül
fonat) suda kolay çözülen yumuşak maddenin kul
lanılması meseleyi çözecekken, pahalı olur iddia
sıyla insan sağlığının bu kadar küçümsenmesini an
lamak da zaten mümkün değildir. Hâlâ bir ekono
mik sistem arayışı içinde bulunan Türkiye'de, Batı 
ülkelerinde olduğu gibi, tüketici ile ilgili olarak, 
mal, hizmet ve tüketiciye hitaben reklam ve mar
ka etiketleme ve benzeri hususlar 'hakkında hüküm
leri ihtiva eden çalışmalar bugüne kadar gelmemiş
tir. Halbuki, tüketiciyi korumak için, Amerika Bir
leşik Devletlerinde kitle halinde dava açma yetkisi 
verilmiştir. Bu davayı bir ıgrup tüketici adına, bun
ların temsilcileri açmaktadır. Bu uygulamanın cay
dırıcı bir etkisi olduğu savunulmaktadır. 

Almanya'da uzlaştırma kurulları, isviçre'de kar
ma uzlaştırma komiteleri ve halk şikâyetleri komi
teleri gibi komiteler bulunmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, devletin sağlık hizmetleri
nin bir tek amacı vardır; insanların sağşlıklı öm
rünü uzatmak. Bir toplumun üyesi olarak insanın 
temel haklarından olan yaşama hakkı, sadece insan
ların hayır severliğme bırakılamaz. Siyasal iktidar-
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lar halk sağlığı konusunda gittikçe daha fazla gö
revler yüklenmek zorundadırlar. Koruyucu sağlık 
hizmetlerinden doğrudan yararlanan, bir bütün ola
rak, toplumdur. Koruma hizmetlerinin üretimi, ki
şilerin fizik varlıklarının dışında, ayrıca çevrede 
gerçekleştirilmelidir. Sağlık hizmetlerinden elde edi
len sonuçlar, fayda - maliyet tahlillerinde kullanıla
bilecek iktisadî bir değer olarak ölçülmelidir, öm
rün değerinin herkes için aynı olduğu varsayımı ka
bul edilerek, kamu harcamaları programları, kişile
re kazandırılan sağlıklı ömür günlerinin değerini 
maksimuma çıkaracak şekilde hazırlanmalıdır. 

Sayın milletvekilleri, hayalî ihracata kaç dolar 
ödendiği her zaman meçhul ise de, ödenen primin 
bir kısmım da insanımızın sağlığına harcarsak fena 
mı olur? İleri teknolojiyi ve memleketimize getir
mede gösterdiğimiz hasisliği mazur görmek müm
kün değildir. 100 milyon dolara gelecek olan bu 
teknoloji ile, milyonlarca vatandaşımızın sağlığı 
kurtarılacaktır. Zaten 20 bin ton ithal edilen ve to-~ 
nuna 750 dolar ödenen hammaddenin Türkiye'de 
üretilmesi de, gösterilmek istendiği kadar zor değil
dir. 

Türkiye'de 25 Ocak 1986 tarihine kadar gerek 
toz, krem ve gerekse sıvı deterjanlar İçin Türk 
Standartları Enstitüsünün TSE - 51ı8 standardı uygu
lanıyordu. Bu enstitünün görevi, standardım tayin 
ettiği her maddeyi incelemek, insan ve çevre sağ
lığını korumaktır. Avrupa, deterjan imalatında kul
lanılan ve sağlığa zararlı olan, denizlerde de yosun
laşma yapan silifosfat maddesini yüzde 5'e düşür
düğü halde, TSE'nin, bugüne kadar, yüzde 30 ora
nında kullanılmasına izin vermesini ve DDB ile bir
leştirerek standardını tayin etmesini anlamak müm
kün değildir. 

ABDULKERİM YILMAZ ERDEM (Mardin) 
— Yapıyoruz. 

MUSTAFA MURAT SÖKİMENÖÖLU (De
vamla) — Bugün yapıyorsunuz. 

25 Ocak 1986 tarihinden itibaren, hükümet, de
terjan imalatçıları ile anlaşarak, deterjanları yüz
de 50 DDB <ve yüzde 50 LAB karışımı hammadde 
ile üretime izin vermiştir. Mademki DDB zararlıy
dı, niçin bu tarihe kadar ertelenmiştir? Bu madde 
bugüne kadar niçin tamamen yasaklanmamıştır? 
Görüldüğü gibi, o tarihten bir yıl sonra, DDB mad
desinin tamamen yasaklanması zorunlu olmuştur. 
Piyasadaki stok elde kalmıştır. Yeni üretim ne za
man piyasaya çıkacaktır? Deterjan sanayii kademe-
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lerindeki toptancıların, parakendecilerin zararını kim 
ödeyecektir? İşte bütün bu sorular için, sorumlular 
hakkında soruşturma açılmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, «deterjan meselesinde, mu
halefet ikmale kalmıştır, yakında sınıfta kalacak
tır» diyenlerin, bunu sadece muhalefet yapıldı den
mek için verilen bir Meclis araştırması olmadığını 
anlamaları gerekir; çünkü, deterjanın insan sağlı
ğında yaptığı tahribat büyüktür. Bu konuda de
vamlı çelişkili beyanat veren bir bakanın etkisiyle, 
'huzursuz ve şaşkın kalan bir kamuoyu vardır kar
şımızda. 

Deterjanın Türk Milletinin sağlığını tehdit ettiği, 
bütçe görüşmelerinde ifade edilerek, cumhuriyet hü
kümetinin dikkatleri bu önemli konu üzerine çekil
mişti. Ancak, bu ciddî meselenin çözülmediği görül
müş; devlet, kanser yapan, insanların sağlığını teh
dit eden DDB'ye karşı hiçbir tedbir almamıştı bu
güne kadar. 

Sırası gelmişken, plastikten yapılmış eşyaların ne 
dereceye kadar sağlığa zararlı olduğunun araştırıl
ması için TÜBİTAK'ın, çaltşma yapmasını ve ka
muoyunu aydınlatmasını da bu arada istiyoruz. 

Bilindiği gibi, özellikle insanların, karşılıklı gö
rüşme, hak arama yoluyla, ekonomik faaliyetlerin 
marfinal zararlarını durduramadıkları konularda, 
devletin ve diğer kamu müesseselerinin çevre hizmet
lerine ve düzenlemelerine ihtiyaç doğmaktadır. Za
rar görenlerin ve zarar verenlerin sayısı çok ve bun
ların sayısını tespit etmek mümkün değilse, ayrıca 
her iki taraf için birde maliyet meselesi varsa, ya
sal. düzenlemeler ve politikalar çözümleriyle zorun
lu hale gelir. 

Radyasyonda olduğu gibi, deterjanda da tehlike
yi yalanlama görevi, gene, Sanayi ve Ticaret Sayın 
Bakanı Cahit Aral'a düşmüştür. Sayın Bakan, «de
terjanla yıkanmazsanız, bir şey olmaz» derken, 
yıkanma şampuanının aynı maddeyi içerdiğini 
unutmuştur. Halbuki, Sağlık Bakanlığı tehlikeyi ilk 
kez 1980'de fark etmiş, bir komisyon kurularak 
konu incelenmiştir. Komisyon deterjanda en az yüz
de 50 oranında parçalanabilir etken hammadde kul
lanılması şartım getirmiş ve bu şart bir tüzükle 
yasalaştırılmıştır. 

DDB'nin terk edilip, yerine suda kolay çözülen 
LAB adlı maddenin üretilmesine ilişkin tüzük deği
şikliği, dört yıl süreyle ertelenmiştir. Zararsız deter
jan üretiminin yeni teknoloji gerektirdiğini belirten 
uzmanlara karşı, üreticiler de bu konuda çelişki için-
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de 'beyanatlar vermekten uzun süre kaçınmamış
lardır. PBTKİM ise pahalı yatırımdan kaçarak, ucu
zu tercih etmiş, milletin yıllardır sağlığı ile oynamış
tır. Avrupa ülkeleri DDB'nin zararlarını görerek, 
DDB yerine LAB üretmeye başladığı halde, yetkili
lerce, ODB esaslı deterjan aktif maddeleri, Batı'da, 
deterjan üretimi kişi başına 20 kiloya ulaştığında, 
evsel atıkların atıldığı aktif çamurlu arıtım sistem
lerinde yeterince arıitturıteadığı, nehir ve göllerde 
fazla kullanım nedeniyle biriktirdiği gerekçesiyle 
yasaklanmıştır. Oysa Türkiye'de deterjan kullanımı
nın mazisi oldukça yenidir. Halen kişi başına tüke
tim, yılda 4 kilo civarındadır. Bu rakamın önümüz
deki yıllarda da değişeceğini sanmıyoruz, diyecek 
kadar, FETKİM ve yetkilileri Türk Milletinin sağ
lığını hiçe saymıştır. Deterjan üreticileri de verdik
leri ilanla bu görüşe ortak olmaktadırlar. Halbuki, 
Türkiye genelinde 3,5 kilogram deterjan kullanılı
yor; büyük yerleşim merkezlerinde bu rakam, 20 
kilonun üzerine çıkabiliyor. Çevre sağlığının önemi 
buralarda daha fazla artmaktadır. îşte bu zihniyet 
için Meclis araştırması açılmasını istiyoruz. 

Sayın milletvekilleri, PETKIM'in bu yaklaşımına 
karşı, Sanayi ve Ticaret Bakanı Sayın Cahit Aral, 
deterjan tehlikesine karşı, hanımları sabun tozu 
kullanmaya çağırmıştır. Sayın (Bakan, «Deterjanın 
insan sağlığına zararlı olduğu kesindir. Bu nedenle, 
ev hanımları sabun kullansın, ısrar eden olursa eldi
ven kullansın» diyerek, «bundan sonra, DDB mad
desinin daha az - bunun yerine insan sağlığını et
kilemeyen LAB'ın - kullanılacağını» ifade etmiştir. 
Esasen, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinin, Tür
kiye'den yıllık 1 milyar 300 milyon liralık deterjan 
ve şampuan ithalatına yasak koymasıyla, her şeyi 
ticarî açıdan ele alan hükümet telaşa düşmüş; yıl
lardır ihmal ettiği bu konu için ciddî ve kalıcı ted
bir almamış, bugünü beklemiştir. 

Sayın milletvekilleri, bu maddenin daha çok 
kullanılmaya başlanacağının bildirilmesine, bu ko
nuda kararlar da alınmasına rağmen, deterjan ko
nusu bir sorun olmaya devam etmektedir ve kamu
oyunu devamlı işgal etmektedir. 

Sayın milletvekilleri, Sağlık ve Sosyal Yardım 
Bakanlığı yetkililerinin açıkça ifade ettikleri gibi, 
piyasada satılan şampuan ve benzeri maddelerde 
kullanılması kesinlikle yasaklanan dioksanın, maale
sef kullanıldığını görüyoruz. Şampuanda dioksan, de
terjanda DDB'nin kullanılmasını yasaklayanlara 

ikaz ediyorum; yasaklar niçin takip edilmiyor; ih
sanlarımız bu kadar değersiz mi? 

Sayın milletvekilleri, bugünkü durumun sorum
lusu da, radyasyonlu çay konusunda hatalı davra
nan ve gerçekleri kamuoyundan gizleyen Sayın Sa
nayi ve Ticaret Bakanıdır. Sayın Aral, vatandaşa 
radyasyonlu çay içirme sorumluluğunu unutturmak 
için, deterjanlar konusunda elinde tersine veriler ol
duğu halde, halka, «siz de sabun kullanın» diye 
açıklama yaparak, olayları bir müddet gizlemiştir. 

Sayın milletvekilleri, hanımlara sabun tozu kul
lanılmasını tavsiye eden Sayın Bakan, en son ola
rak da «Biz zaten bir buçuk yıl önce deterjanda 
LAB'a kademeli olarak geçmeye karar vermiştik, 
meğer sonradan geçmişiz de haberimiz bile ohna-
mış. Kıbrıs'taki deterjan olayı meydana çıkmasaydı, 
biz yüzde 100'e geçtiğimiz zaman bile bu durum 
duyulmuş olmayacaktı» diyerek, yine eski beyanat
larıyla çelişkiye düşmüştür. Ayrıca, «teleksle, büyük
elçilerin uyarıldığını, eldeki stokların nasıl eritilece-
ği hakkında yabancı ülkelerden tatbikatları öğrene
ceklerini» ifade ederek, hâlâ kararsız olduklarını tes
cil ettirmektedirler. 

Oysa, Ankara Bakkallar ve Bayiler Derneği Baş
kanı, radyasyon ve deterjan tartışmalarının, küçük 
esnafı zor durumda bıraktığını bir basın toplantısı 
ile açıklayarak, eski deterjanların yenileriyle değiş
tirilmesini ya da zararın üretici firma tarafından 
karşılanmasını isteyerek, insan sağlığı kadar, esnafı
mızın da devlet tarafından düşünülmesi 'gerektiğini 
vurgulamaktadır. Çok ciddi bir uygulama yapılmaz
sa, ucuzu tercih edenler ağır basacak, cumhuriyet 
hükümeti de acaba buna seyirci mi kalacaktır? 

Sayın milletvekilleri, «Avrupa toplattı ise, biz 
de toplattırırız» diye beyanat verenlere soruyorum: 
Bizim aklımız yokmudur; illa da Avrupa'nın yap
tığını yapamamız 'mı gerekir? Aktif madde zarar
lıysa ve toplatılması gerekiyorsa, toplatılması la
zımdır. 

(PETKİM, üretimi tamamen durdurmalı veya 
üretimin tamamı dışarıya ihraç edilmelidir; DDB' 
nin iç piyasada satışı tamamen önlenmelidir, ithali 
de yasaklanmalıdır. Böylece, küçük büyük her tür
lü imalatçı firmanın bu maddeyi kullanma imkânı 
tamamen ortadan kalkmış olacaktır. 

Stoklar nasıl eritilecektir, ne olacaktır diye dü
şünmeyelim. Devletin, binlerce insanın sağlığı için 
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milyarlardan vazgeçerek, devletbaba vazifesini bu
rada yapması gerekir. Bu »gibi konularda dünya "Bi
lim adamlarının tavsiyeleri de göz önüne alınma
lıdır. Mesela bunlardan en eskisi. İngiliz İktisatçısı 
Pigou'nun önerisidir. Bu öneriye göre, zarar veren
lere, verdikleri zarara eş vergi konmalıdır. Devlet, 
zararı azaltıcı Önlemleri -yasal bir zorunluk haline 
getirmelidir. 

Sayın millet/vekilleri, «radyasyondan bir şey ol
maz» diye demli çay içme gösterisi yapma yerine, 
ilgili kuruluşların yetkililerinin bir araya gelmesi, 
değerlendirme yapmaları, bir an için yüce milletimi
zi sevindirmişse de, yirmi saatlik toplantı fiyasko 
ile neticelenmiştir. ,Ortadoğu Teknik Üniversitesinin 
yetkilileri, tutanağı imzalamayarak, hakikatleri giz
lemeye çalışanlara yeni bir ders vermiştir. 

YILMAZ İHSAN HASTÜR'K (istanbul) — 
'Bakandan iyi mi biliyorlar onlar?... 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOÖLU (De-
vemla) — «Zararlı maddeyle başınızı bulaşık yı
kar gibi yıkamayın, yeter» diyebilecek kadar lakayt 
olabilenlerin bulunduğu sağlık -meselelerinde," Sağlık 
Bakanı Sayın Mustafa Kalemli'nin ciddi tutumu 
ile kesin sonuca gidilmiş, 'DDB yasaklanmıştır. An
cak, Sayın Bakanın, yasaklama kararının saat 18.00' 
de basın toplantısı ile bildirmesine, üreticilerin gazete 
ve Anadolu nüshalarına, bakandan bir saat evvel meş
hur bildiriyi yetiştirmesine rağmen, kararın iki gün 
sonraya ertelenmesini anlamak da mümkün değil
dir. 

Sayın milletvekilleri, malumunuz olduğu .veçhile, 
gazetelerde tam sayfa çıkan, deterjan üreticilerinin 
bildirisi, devlet otoritesinden daha etkiliymişler ima
jını verir gibi hazırlanması ise, düşündürücü ve 
ürkütücüdür. Mademki sağlığı tehdit ediyordu, ni
ye bu kadar zaman imalata göz yumuluyor ve üs
telik ünlü abislerimizle reklamlar yapılarak, halk 
DDB'li deterjan kullanmaya (özendiriliyordu? Bun
lara el atmak için, hadise mi olması gerekirdi? Dev
letin araştırma kurumları niçin vazifesini yapmıyor? 

Bu arada, Doğru Yol Partisinin Meclis araştır
ması önergesinin Türkiye Büyük Millet Meclisine 
verilmesinden 24 saat sonra, bu kararın alınması şa
yanı dikkattir. 

(Bu arada TRT'nin reklam yayınlarıyla ilgili yö-
netmdiğinin halen kaale alınmadığını, üzüntüyle gör
düğümüzü de ifade etmek isterim. Bu yönetmeliğe 
göre, insan sağlığına zararlı maddelerin reklamı ya
saktır. Buna rağmen halen DDB'li deterjan reklam

ları televizyonda devam etmekte, stoklar eritilmeye 
çalışılarak, yine insanımızın sağlığı ile oynanmakta
dır. İşte, birtakım mihrakları, devlet otoritesinden 
yoksun kalfaları teşhir etmek için, Meclis araştırması 
açılmasını isteyen bu önergenin desteklenmesini isti
yoruz. 

TRT'nin, deterjan reklamlarıyla yeni tartışma
lara alet olduğu kesindir. TRT'nin, deterjan konu
sunda hassasiyet göstermesi, halkın sağlığıyla oyna
yanlara, halkla birlik olarak karşı çıkması gerekir
ken, DDB'li deterjan reklamlarına devam etmesini 
anlamak mümkün değildir. 

Sayın milletvekilleri, deterjandaki kararsızlığın 
devam etmesi, Meclis araştırması açılmasını icap 
ettirmektedir. Bir taraftan Sayın Cahit Aral, «de
terjanda kullanılacak zararsız hammaddenin ithal 
edileceğini» söylerken; Sayın Dinçerler, «PETKIM' 
de en zararsız maddeyi üreteceğiz» demekle, deter
janda LAB'dan da başka bir maddenin kullanılması 
gerektiğini meydana çıkarmıştır. 

Sayın milletvekilleri, çeşitli ve çelişkili beyanat
lar karşısında, insan sağlığına verilen önemi, hükü
metin bakış açısını anlamak ve doğruyu bulmak 
için Meclis araştırması açılması şarttır. LAB'a geç
mekle deterjan sorununun çözülmediği, tıp fakülte
leri tarafından söylenmektedir. Eğer, kısa bir süre 
sonra, LAB'ın zararı anlaşılacak, ondan da vazgeç
mek zorunda kalınacaksa - ki, böyle bir kanaat yay
gındır - bunu şimdiden araştırmamız gerekir. 

Çevre sorunlarına, insan sağlığına aldırış etmeyen 
insanların, medenî olmaları kesıinllikle mümkün değil
dir. Çünkü, çevre sorunları sadece hava, toprak ve 
su kirliliği değildir. Çevre sorunları, insanca yaşamak 
demektir; yani, insanın sağlığına verilen önemdir. 

Sosyal devlet anlayışının başında, insana verilen 
kıymet gelir. İnsan unsuru, tabiî çevreyle sürekli bir 
alışveriş içinde olmak zorundadır. Çünkü, bilim, tek
nik ve kültür, tabiî çevrenin yapısını değiştirmekte
dir. 

Sayın milletvekilleri, deterjanın Türkiye'yi, dolayı
sıyla insanımızı tehdit eder hale gelmesi, milyonların 
sağlığı ile oynanması karşısında sorumluların bulun
ması, Özellikle son birkaç yıldır işaret edilen bu tehli
ke karşısında lakayt kalanların tespit edilmesi, soru
na süratli, ciddî ve kalıcı tedbir bulunması ve alınan 
kararların sağlıklı uygulanması için, Meclis araştırma
sı açılmasına ihtiyaç vardır. Bütün bu iddiaların açık
lığa kavuşması ve tedbirlerin alınması için, mesele
ye Türkiye Büyük Millet Meclisinin el koyması ge
rekir. 
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BAŞKAN — Sayın Sökmenoğlu, konuşmanız uzun 
mu efendim? 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Devamla) 
— Toparlıyorum efendim. 

Sayın milletvekilleri, politikada, dürüst ve inanı
lır olmak esastır. Bir devlet ve hükümet adamı, hiçbir 
zaman gerçekleri gizleyemez. Çünkü, gerçekler giz
lendiği zaman çaresi bulunamaz. Gerçekler cesaretle 
ortaya konulursa, teşhis doğru olduğu zaman, mutla
ka çaresi bulunur. Son olaylarda gerçeklerin kamu
oyundan gizlenmiş olması, ülkemize telafisi mümkün 
olmayan zararlar vermiştir. Hür ve demokrat bir zihni
yete sahip olmayanlar, gerçekleri gizler, suni propa
gandalarla olayları saptırırlar. Geliniz, demokrat ola
lım, demokrasinin icaplarını yapalım, doğruyu bula
lım; insanımızın sağlığını tehdit eden gerçekleri, sak-
layanlan gün ışığına çıkaralım. 

Sayın milletvekilleri, bir başka iddia da LAB mad
desinin ithalatı üzerindeki söylentilerdir. Ayrıca, Ku
zey Kıbrıs'ın Türkiye'den deterjan alımını neden kes
tiği tam olarak araştırmalıdır. Kuzey Kıbrıs, Ceza
yir'in istediği gibi, yüzde 100 LAB'lı bir formül mü 
istedi, yoksa kanser tehlikesinden söz edip, kendi ül
kelerindeki, deterjan imal ve ithal eden firmaların taz-
yikiyle mi Türkiye'den alımı kesmiştir? îşte, bütün 
bunların açıklığa kavuşturulması ve araştırılması için 
Meclis araştırması açılmasını talep ediyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; «İş bitirici ve 
sürat kavramını en iyi biz kullanırız, en iyiyi biz bM-
rız» iddiasındaki hükümetin, deterjan faciasına son 
vermesi için, panik içindeki ev kadınımızın sorununa 
çare bulmak için, siz muhterem üyelerin konuya müs-
bet yaklaşımları gerekmektedir. 

Dünyanın gelişimi ve değişimi duramayacağına gö
re, diğer ülkelere nazaran fakir kalmamız kaçınılmaz 
olacaktır. Bu ise, önce kişisel olarak tepkilerimizi, 
daha sonra aile kavgalarını, arkasından da toplum
sal kargaşaları getirecektir. Böyle bir toplumda istik
rardan, mutluluktan ve iktisadî refahtan söz edilme
yeceği açıktır. 

Müsbet oylarınızla meselenin süratle çözüleceği
ne inanarak, hepinizi şahsım ve grubum adına say
gıyla selamlarım. (DYP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmenoğlu. 

SHP Grubu adına, Sayın Hayri Osmanlıoğlu; bu
yurun efendim. (SHP sıralarından alkışlar) 

SHP GRUBU ADINA M. HAYRI OSMANLI
OĞLU (Gaziantep) — Saym Başkan, sayın milletve
killeri; ülkem'izde üretilen şampuan ve deterjanların, 

' — 44 

24.2.1987 O : 1 

insan ve doğa sağlığı üzerindeki etkilerini ve bu konu
da alınacak tedbirleri ortaya koymak üzere istenen 
Meclis araştırması hakkında, SHP Grubu adına gö
rüşlerimi arz ötmek üzere huzurunuza gelmiş bulu
nuyorum. Grubum ve kendim adına hepinizi saygıyla 
selamlarım. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; son günlerde 
Türkiye'de çamaşır ve bulaşık da dahil, her türlü te
mizlik işlerinde geniş çapta kullanageldiğimiz şampuan 
ve deterjanlann suda parçalanmayan, çözünmeyen, 
sağlığa zararlı, hatta kanserojen olduğu söylenen yü
zey aktif maddelerle yapıldığı; halk ve çevre sağlığı 
ve doğal dengeyi bozduğu nedeniyle, geniş halk top
luluklarında heyecan, endişe ve hatta panik yaratan 
olay üzerinde durmak istiyorum. 

Konunun aslı nedir? Deterjan dediğimiz temizlik 
maddeleri neleri içermektedir? Bu konuda ne yapmak 
gerekmektedir? 

Sayın Başkan, sayın miuetivekilfleri; deterjan La
tince «temizleme» anlamına gelen «deterge» sözcü
ğünden gelmektedir. Temizlik işlerinde kullanılan, sen
tetik maddeleri içeren b'ir deyimdir. 

Deterjanların bileşiminde bellibaşlı iki madde gru-
Ibu vardır: 

• 1. Yüzey aktif maddeler. 
2. Katkı maddeleri. 
Yüzey aktif maddeler, deterjnalarda asıl temizle

meyi yapan ve gerek çamaşırların ve gerekse bula
şıkların yüzeylerindeki kiri temizleme gücüne sahip 
olan asıl maddelerdir. Bu maddeler hidrofil grupları
na göre dörde ayrılırlar: 

1. Anyon'ik yüzey aktif maddeler. (Karbon sili
katlar, sülfonatlar, sülfatlar ve fosfotlar) Bunlar, suda 
parçalanmazlar. 

2. Katyonik yüzey aktif maddeler. (PriJmer, sekon-
ıder ve tersiyer aminlerle amonyum tuzları) Bunlar, su
da parçalanan zehirli maddelerdir. 

3. îyonCfc olmayan yüzey aktif maddeler. Bun
lar, hidroksit ve pöliöksietilen grupların etkisiyle su
da parçalanalbilen maddelerdir. 

4. AmMer yüzey aktif maddeler. Bunlar da, 
amfoter Özelliklerinden dolayı suda parçalanabtilen 
maddelerdir. 

Bir yüzey aktif maddenin etkinliği ve yüzeysel ak-
tivitesi, onun parçalanalbilirlik, çözünürlük derecesine 
bağlıdır ve doygunluk noktasına doğru çözünürlük de 
artar. Sıcaklık ve elektrolit konsantrasyon, maddenin 
çözünürlüğünü artırır. Böylece molekül yapısındaki 
küçük bir değişiklik, yüzey aktif maddenin çözünür
lüğünü ve aktivitesini etkiler. Ayrıca, yüzey aktif mad-
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idenin molekül ve İyonları, fazlara göre belli yönlere 
yönelme özelliğine de sahiptir. 

Her yüzey aktif maddenin kendine özgü temizle
me, köpük yapma, ıslatma, emülsiyon oluşturma, çö
zünme, sıvı faz içinde dağılma özellikleri vardır. De
terjanlarda asıl temizleyici olan yüzey aktif madde
ler çok pahalıdır. Bu nedenle, bunlara bazı katkı mad
deleri ilave edilir. Katkı maddeleri, yüzey aktif madde
lerin temizleme özeliğini artıran maddelerle, beyaz
latma maddeleri, parlatma maddeleri, seyreltme, dol
gu ve köpük yapma maddeleri ile suyun sertliğini gi
derici maddeler, parfümler ve kumaşa yumuşaklık ve
ren maddelerdir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, liberal (serbest) 
bir piyasa ekonomisinde, deterjan yapımımda, en iyi 
temizleyen ve fakat en ucuz olan bir formülü bul
mak, geliştirmek son derece önemlidir. Yüzey aktif 
maddeler çok pahalı oldukları için, deterjanlara çeşitli 
inorganik katkı maddeleri ilave edilir. Bunlar, ben
zen, toluen, kililen ve kümen gibi sülfatlar, sodyum ve 
potasyum tuzlarıdır; yüzey aktif maddenin çözünür
lüklerini de artırırlar. 

Bir deterjanın bileşiminde, ağırlık itibariyle yüzde 
10 Üa yüzde 30 yüzey aktif maddeler, yüzde 
20 ila 60 inorganik katkı maddesi, yüzde 5 ila 
yüzde 15 Ph*yı yükselten, pası önleyen maddeler, yüz
de 0,5 ila yüzde 3, kirlerin yüzeyde yeniden toplanıp 
yapışmasını önleyen maddeler, yüzde 0,5 ila yüzde 5 
köpük kontrol edici maddeler, yüzde 1 kadar beyaz
latıcılar ve parfüm ile yüzde O^an yüzde 50 oranına 
kadar dolgu maddeleri bulunur. 

Sayın Başkan, sayın mülletivekilleri; deterjanların 
kullanma yerlerine gelince : Deterjanlar, deri sanayiin
de, (debbağlama işlerinde, yumuşatma ve boyamada) 
tekstil sanayiinde, (tarama ve liflerin temizlenmesin
de) kâğıt sanayiinde, (minerallerin zenginleştirilmesin-
de) plastik madde imalatında, boya sanayiinde, çeşitli 
mühendislik dallarında, eczacılıkta, tarımda, fotoğraf
çılıkta ve yangın söndürme işlerinde kullanılır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; deterjanların 
zararlı etkileri ve bundan korunma yollarına gelince: 
Türkiye'de günlük yaşamda yaygın bir şekilde kullanıl
maya başlanan ve yüzey aktif maddesi, PETKİİM ta
rafından imal edilen dodesil benzene dayalı deterjan
ların suda çözünmeyen, parçalanmayan artıkları, ka
nalizasyon, nehir, göl ve denizleri kirletmektedir; su
larda oluşturdukları köpüklerle büyük sorunlar oluş-
turmaktöadü-îar. Deterjanların tehlikeli ve zararlı olan 
en bariz etkileri, yüzey aktif maddeleri dodesil ben

zen (DDB) veya alkil benzen sülfonat (ABS), yani 
dallanmış alkil gruplarından oluşturulan deterjanlarda 
görülmektedir. Bunlar, tabiatta bulunan ve suların te-

- ımizlenmesini sağlayan bakteriler tarafından parçalan
maya uğratılamadıkları için veya parçalanmları çok 
uzun zaman aldığı için, içme ve kullanma sularına ka
rışmakta ve doğal dengeyi bozmakta, doğada devamlı 
birikim yapmakta, miktarları günbegün artmaktadır. 
îşte bu nedenle, toksik ve kanserojen etkileriyle, in
sanlarda endişe, hatta panik yaratmaktadırlar. 

Lineer alkil benzen (LAB) ve benzeri dallanma
mış yüzey aktif maddelerle yapılan deterjanlar ise, 
suda kolayca biyolojik parçalanmaya uğradıkları için, 
tabiî dengede yok olmakta, kaybolmaktadır. DDB ve
ya ABS ile LAB'ın farkı işte buradadır ve işte bu ne
denle Amerika Birleşik Devletlerinde 1963 yılında 
dodesil benzen veya ABS'den yapılan deterjanlardan, 
lineer alkil benzene, yani LAB'a geçilmesine karar 
verilmiş ve bakanın da söylediği gibi, 1965'ten sonra 
ABS piyasadan kaldırılmıştır, yasaklanmıştır. Daha 
sonraları da, deterjan üretiminde, biyolojik bozulması, 
parçalanması kolay olan birçok madde bulunmuştur. 
Karboksilli asitler ve bunların tuzları, lineer alkil ben
zen sülfatlar, yağ asitleri sülfatları, glikol esterler, es
ter sülfatları gibi. Deterjanlarda iyonik olmayan yü
zey aktif maddelerin zehirlilik derecesi, sadece sofra 
tuzu ve yemek sodası kadardır; fakat, katyonik yü
zey aktif maddeler son derece zehirlidir. Deterjanların, 
solunum sistemleri alerjisi, akut irrıtasyon yaptıkları 
anlaşılmıştır. Deterjanların sağlığa zararlı ve kötü et
kisi, en çok alerjilerde görülmektedir. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; Türkiye'de, 
FETKtfM Fabrikasında DDB yüzey aktif maddesi ile 
deterjan yapılmaktadır. Bu madde suda uzun sürede 
ve çok az parçalanmaktadır. Deney hayvanlarına aşırı 
miktarda verilmeleri halinde, iç organ ülser ve kan
serlerinin geliştiği görülmüştür. Modern hayatta, ge
niş kullanım yerine sahip olan deterjanların, biyolojik 
bozulması güç olan DDB gibi yüzey aktif maddeler
den yapılmaları, doğada birikerek zararlı etkilerini 
günbegün artırmaktadır. Bu nedenle de, bunların kul
lanılmaları mutlaka yasaklanmalıdır. Bunlar yerine, 
suda parçalanmaları kolay olan yüzey aktif madde
den deterjan üretimine geçilmeli ve ayrıca deterjanlar 
içine konan çeşitli katkı maddelerinin sağlığa zararlı 
•olmamalarım temin için, çok iyi bir kontrol sistemi 
kurulması da şarttır. TürkiyeMe düzenli ve etkili bir 
(kontrol sistemi henüz kurulamamıştır. Standartlara 
uymayanlar yanında, korsan firmalar da üretim yap
maktadırlar. 
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Deterjanlar, gerek yemek tabaklarının çok iyi du
rulanmamaları ve gerekse çamaşırlar üzerinde kalan 
mikroskobik miktarları ile, insan sağlığına zararlı ol
maktadırlar. Bir tabağın iyi durulanması için 8 litre 
su gerekmektedir ve en önernlM de, yüzey aktif mad
delerin suda çözünmeyen, parçalanmayan maddeler
den yapılan deterjanların, tabiatta birikmeleriyle, iç
me ve kullanma sularına yeniden karışması ve insan 
sağlığına zarar vermesidir. 

Türkiye'de üretilen deterjan yüzey aktif maddesi
nin, insan sağlığı açısından tehlikeli olduğu daha 
1977'lerde ortaya çıkmış, bu işin uzmanları o zaman
dan bu yana gerek hükümete ve ilgililere ve gerekse 
Devlet Planlama Teşkilatına raporlar vermişlerdir. An
cak, ne yazık ki, buıgüne kadar hiçbir tedbir alınma
mıştır; sanayiimizi koruma pahasına, insanlarımızın 
sağlığı feda edilmiştir. 

Dodesil benzen yüzey aktif maddesine dayalı de
terjan yapımı, Türkiye'ye dış ülkelerden ithal edilen 
FETKIM fabrikasıyla girmiştir. Yıllda 20 bin ton olan 
deterjan üretimiyle, yılda en az 2 bin ton, parçalan
mayan ve sağlık açısından zararlı olan yüzey aktif 
madde, yıllar yılı Türkiye'nin doğasında günbegün bi
rikmekte ve doğal dengeyi bozmaktadır. 

Geçen sene Çevre Genel Müdürlüğü bütçesi gö
rüşülürken, sayın balkana çevre kirlenmesine neden 
olan ve insan sağlığını kanserojen etkisiyle tehlikeye 
sokan ve hastalıklara neden olan deterjan üretiminin, 
PETKİ'M tarafından üretilen anamaddeden kaynak
landığına değinerek, bu konuda hükümetlin ne yapmayı 
planladığını, fabrikanın üretiminin durdurulup durdu-
rutaıyacağını sormuştum. Sayın bakan bu soruma ya
zılı cevap vereceğini bildirmiş ve bir müddet sonra 
gönderdiği mektupta şunları yazmıştır : 

«Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Çevre Genel 
Müdürlüğü» 

Sayın Hayri Osmanluoğlu 
Gaziantep Milletvekili 

Bakanlığıma bağlı Çevre Genel Müdürlüğünün 
1986 yılı Bütçe Kanunu Tasarısının, Türkiye Büyük 
Millet Meclislinin 14.12.1985 günlü Birleşiminde görü
şülmesi sırasında, tarafınızdan yöneltilen «Kirlenme 
yapan bir madde de deterjan kullanılmasıdır. Sayın 
bakanlık bu hususta herhangi bir tedbir düşünüyorlar 
mı?» şeklindeki sorunuz aşağıda cevaplandırılmıştır. 

Bakanlığıma bağlı Çevre Genel Müdürlüğünün uz
manlarınca, konu daha önceden araştırılmış ve alın
ması gerekli tedbirleri, iki başlık altında sıralamış
lardır. 

î A) Kısa vadeli tedfbirler: 
1. Sağlık ve Sosyal Yandım Bakanlığının - bura

ya dikkatinizi çekiyorum - 10.11.1980 tarih ve 17156 
sayılı Resmî Gazetede yayınlanan tüzüğü gereğince 
öngörülen yüzde 50lik LAB'ın ithal yolu ile temin edil
mesi ve bu tip deterjan üretimine geçilmesi, - Demek 

j iki, konu 1980 yılında tüzüklere geçmiş durumdadır -
yüzde 50'lik LAB ve yüzde 50'iik AlBS'nin karışımın-

I dan olan deterjanların on günde yüzde 90'lık bir par
çalanma gösterdiği tespit edilmiştir.» Ama ben, bunu 
kanıtlayan hiçbir bilgiye literatürde rastlamadım. 

«2. Deterjanlardaki yüzey aktif madde oranının 
düşürülmesi. 

3. Deterjanların ihtiva edeceği sodyum tripolifos-
fat miktarının yüzde 1 5 - 2 0 civarına düşürülmesi.» 
Bunun, gerçekte yüzde 5'e düşürülmesi gerekir. 

| «4. Sutffaktan üretiminin en kısa sürede biyolojik 
fo'özulalbilen türde madde LAS elde edilecek şekilde 
yönlendirilmesi, 

B) Uzun vadeli tedbirler; 

Diğer ülkelerde olduğu gibi, alkil benzen sulfonat 
(ABS) türünden düz zincirli olmayan yüzey aktif bi
leşikler yerine, tabiatta çok daha çabuk metalbolize 
olan düz zincirli lineer alkil sulfonatlar (LAS) kulla
nılması, 

[ Planlanmaktadır. 
I Bilgilerinize sunarım. 

Ahmet Karaevli 
Devlet Bakanı» 

Mektupta görüldüğü gibi, deterjan üretiminde 
- 1980 tarihinde - yüzde 50 oranımda lineer alkil ben
zen (LAB)'in ithal yoluyla sağlanması ve kullanıl
ması öngörülmüş ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lığı tüzüğüne konulmuştur. 

Sayın Bakanın söylediği 25 Ocak 1986 tarihinde 
alınmış karar, belki ikinci bir karardır. 

Yüzde 50 LAB, yüzde 50 ABS'den oluşan deterja
nın yüzde 90'lık bir parçalanma gösterdiği, yüzde 
10'lük bir kısmının parçalanmadan doğada biriktiği, 
bakanlık yazısında yer almıştır. Ancak, yüzde 50 LAB, 

• yüzde 50 ABS ile yapılan deterjanda, yüzde 50 LAB'ın 
parçalandığı bilinirken, diğer yüzde 50'yi oluşturan 
ABS'riin yüzde 40 oranında parçalandığına, hiçbir li
teratürde rastlanmamıştır. On gün içinde yüzde 40 ora
nında parçalandığı iddiası, her türlü bilimsel daya
naktan yoksundur. Ayrıca, Türkiye'de böyle bir araş
tırmayı yapacak bir labbratuvar olmadığı da bilin
mektedir. Mektupta, yüzey aktif madde oranının dü-

I sürüleceği de yer almıştır... 

46 — 



T.B.M.M. B : 68 24.2.1987 O : 1 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, daha uzun sü
recek mi? 

M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ha
yır efendim, bitiyor. 

Bu istek, Sağlık Bakanlığı tarafından 1980 yılında 
tüzüğe konmuş okluğu halde, bugüne kadar gerçek
leştirilmemiştir. 

Deterjanlarda fosfat kullanma oranının yüzde 5'e 
düşürülmesi tezi de havada kalmıştır; çünkü, Türk 
standartlarının yüzde 30 fosfat kullanımını öngören 
özelliği, bugüne kadar değiştirilmemiştir. Bu konuda, 
bugüne kadar yapılan çeşitli ikaz ve uyarılara rağmen, 
hükümet kendi halkının sağlığı konusunda, maalesef, 
son derece duyarsız davranmıştır. Nitekim, geçen se
neden bu yana, Türkiye Büyük Millet Meclisinde, ge
rek Plan ve Bütçe Komisyonunda ve gerekse Genel 
Kuruldaki bunca uyarılarımıza rağmen hiç'bir değişik
lik yapılmamıştır. Ancak, Kuzey Kıîbrıs Türk Cum
huriyetine ihraç edilen deterjanların geri çevrilmesiy-
le, konu Türk basınına aksetmiş ve gerçekten, Türk 
Halkı bundan sonra haberdar olmuştur. 

Bu nasıl hükümet etmektir? Her konuda önce eko
nomiyi ve sanayii düşünmek, halk sağlığını, ekonomi 
ve sanayi için feda etmek, akıl almaz bir düşünüş ve 
davranış değil midir? Bakanlığın mektubunda, uzun 
vadede ABS yerine LAB kullanılmasının planlanması 
ise, saldece bir yutturmacadır. Nitekim, 1980*de alınan 
kararlar üzerinden seneler geçmiş olmasına rağmen, 
hiç kimsenin önlem almadığını, kılının kıpırdamadı
ğını görmekteyiz. Ayrıca, bu konuda son günlerde, 
hükümet içinde de tutarsızlık olduğu basına aksetmiş 
bulunmaktadır. Bir bakanlık, LAB kullanımı için ön
lem alınmasından yana tavır korken; diğer bir bakan
lığın, daha bir süre bu işin aynen devam etmesinden 
yana olduğu söylenmektedir. Bu doğru mudur? 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, sürenizi aştınız 
efendim, lütfen toparlayınız. 

M. HAYRÎ OSMANLIOĞLU (Devamla) — To
parlıyorum efendim. 

Yüzde 100, suda parçalanalbilen, toksik etkisi ol
mayan yüzey aktif madde kullanılmasına ne zaman 
geçilecektir? Halk sağlığı için duyulan endişeler yersiz 
midir? Ancak, bilinen odur ki, bu hükümet, doğal 
dengenin bozulacağına, ormanların tahrip olacağına 
ve termik santrallardan çıkacak gazlaruı halk sağlığını 
ve doğayı kötü yönde etkileyeceğine aldırmadan, Muğ
la - Gökbva'da, deniz kenarında termik santral kur
makta ısrar etmiştir. Konunun Meclis tarafından araş-
tmlmasına karşı çıkmış, memleket ve halk yararına 

neyin daha doğru ve faydalı olduğunun ortaya çıka
rılmasına mani olmuştur. Keza, bu hükümet, Çerno-
bil Nükleer Santrahndaki olay sonunda Türkiye'ye 
ulaşan radyoaktif bulutların etkisinin ölçülmesinde 
ve bilinmesinde, halkına doğrulan söylememiştir; bilgi 
vermemiş ve halkını avutmayı, uyutmayı tercih etmiş
tir. Bugün hiçbir Türk vatandaşı içtiği çayda ne oran
da radyasyon olduğunu ve sağlığına ne derece etki ede
ceğini bilememektedir. 

İDRİS GÜRPİNAR (Muğla) — Hâlâ bilmemek
tedir. 

MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Almanya'dan 
uzman çağırıyorlar. 

M. HAYRİ OSMANLIOĞLU (Devamla) — Ger
çeklerin ortaya konması için bir araya gelen üniversi
te uzmanları ile, devletin resmî organları ise, birbir
lerini suçlamaktadırlar. 

BAŞKAN — Sayın Osmanlıoğlu, lütfen toparlayın 
efendim. 

M. HAYRI OSMANLIOĞLU (Devamla) — Bi
tiyor efendim. 

Halk kime inanacak, kime güvenecektir? Bu gidiş
le halkın devletine olan güveni yok olmaktadır. Bu
nun sorumlusu da, her konuda halkına doğru olanı 
söylemekten kaçınan özal Hükümeti olacaktır. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; işte bu neden
lerle, deterjan konusunda halk ve çevre sağlığının teh
likeli boyutlara ulaşan zararlarını önlemek, doğal den
geyi korumak, deterjanların zararlı etkilerinin, kanse
rojen niteliklere sahip yüzey aktif maddeye dayalı 
anamadde ile yapılıp yapılmadığını ortaya çıkarmak 
üzere bir Meclis araştırması açılmasına SHP olarak 
«evet» diyoruz. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu duygu ve 
'düşüncelerle kendim ve SHP adına hepinize saygılar 
sunarım. (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Anavatan Partisi Grubu adına, Sa
yın Nuh Mehmet Kaşıkçı. 

Buyurunuz efendim. 

ANAP GRUBU ADINA NUH MEHMET KA
ŞIKÇI (Kayseri) — Sayın Başkan, muhterem millet
vekilleri; Hatay Milletvekili Sayın Murat Sökmenoğ-
lu ve 14 arkadaşının Meclis araştırması önergesiyle il
gili görüşlerine, Anavatan Partisi Grubu adına cevap 
vermek üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Bu vesi
leyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Cevap mı, görüş mü? 
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TURGUT SÖZER (Sakarya) — Cevap mı, görüş 
mü? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Öner
ge, insan sağlığı ve doğa sağlığı gibi iki önemli konu
yu içermektedir ve bu bakımdan fevkalade önemlidir. 
Eğer iddialar varit ise, Meclisin de tüm vaktini bu 
işe 'hasretmesi, hükümetin de tüm dikkatiyle konuya 
eğilmesi gerekir. Şimdi, bu iddialar ne ölçüde varittir; 
bu iddiaları tek tek inceleyerek huzurlarınıza getir
mek istiyorum : 

İnsan sağlığı ve insan, hükümetlerin varoluş sebe
bidir. Hükümetler, halkının saadeti ve insanın saadeti 
için hükümet olur ve bunu icra eder. insanın sağlığın
dan daha önemli hiçbir şeyi kabul etmiyoruz. Tüm 
gayretlerimiz, insanın saadeti içindir, insanın sağlığı 
içindir; ekonomiye verdiğimiz önem de bunun içindir. 
Ekonomi, gaye değildir; insan sağlığı ve insan saadeti 
için bir vesiledir, bir vasıtadır. 

Bunun yanı sıra, doğa sağlığı ve tabiî dengenin 
korunması da, iktidarımızın üzerinde durduğu çok 
önemli bir konudur. Yurdumuzu tüm güzelliğiyle ko
rumak, bizden sonraki nesillere intikal ettirebilmek, 
bizim, tümümüzün, tüm insanların, insanlık görevidir, 
vatandaşlık görevidir; bu tabiî dengeyi kuran Cenab-ı 
Allah'a karşı kulluk görevimizdir. Bizim konuya ver
diğimiz önem, bu derecede açık ve nettir. 

iddiaları tek tek inceleyelim, ne ölçüde doğrudur 
bakalım: iddialardan en önemlisi, deterjanların, bil
hassa DDB'nin kanser yaptığı konusunda toplanıyor. 
Konuşmacılar, DDB'nin kanser yaptığı konusunda bir
leşiyorlar. Önergede de, kanser yapan, insan sağlığına 
zarar veren DDB için, hükümetin neden tedbir alma
dığı ileri sürülüyor. 

Muhterem üyeler, DDB'nin ve LAB'ın kanser yap
tığı iddiası doğru değildir, yanlış bir iddiadır. 

İDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Hoppala... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Böyle 
bir şey varit değil; bunu ben söylemiyorum, bakın 
kimler söylüyor bunu: Sağlık ve Sosyal Yardım Ba
kanlığı Refik Saydam Hıfzıssıhha Enstitüsünün bir ra
poru var elimde;, ben son kısmını okuyacağım : 

«Dodesil benzen sülfonat, Uluslararası Kanser 
Araştırma Kurumu LARC'a göre endüstriyel proses
ler ve meslekî olarak maruz kalınan maddeler ve di
ğer kimyasal maddeler listesinde, kanserojen olarak 
yer almamaktadır. Yine aynı kurum yayınlarından in
sanlarda, kanserojen olması ihtimali bulunan kimya
sal maddeler arasında da bulunmadığı anlaşılmıştır». 
Bunu nereden anlamışlar? Kaynaklara bakalım. 

i ÎDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Farelerde deney 
I yapıldı, 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Clini-
I cal Toxicology of Commercial Products. Williams 
I London tarafından 1984 yılında neşredilmiş; Gosselin, 
I Smith ve Hodge tarafından yazılmış. Bunlar, dünya 

üzerinde bu konuda otorite olan kuruluşlar ve bu neş-
I riyatda, tüm dünyada kaynak neşriyat olarak kabul 
I edilen bir neşriyattır. Onun dışında, IRPTC bülteni, 

cilt 6j numara 1. (Dünya Sağlık Kuruluşu WHO'nun 
I neşriyatı) Bunun dışında The Basic Science of Poisons, 
I Macmillan Püblishing Corppration neşretmiş. New 
I York'ta Casarett and Doulis tarafından yazılmış, bun-
I 1ar da dünya üzerindeki otoriteler. 

I Bunun dışında, sizlere bir belge daha arz edece-
I ğim: Gazi Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmaso-
I tik Toksikoloji Anabilim Dalının bu konudaki bir ra

poru : - Vakit darlığı nedeniyle tümünü okumuyorum -
I «Dodesil benzen sülfonaitın doğada parçalanması son 
I derece zordur. Lineer alkil benzon sülfonatlar ise, düz 
I zincirli bir yapıya sahiptir, daha kolay parçalanır. 
I Gerek DDB, gerekse LAB'm töksit etkileri arasında 
I önemli farklar yoktur. LAB'ın avantajı, çevrede da-
I yanıklı olmaması nedeniyle, insana, DDB'ye kıyasla 
I daha az miktarda ulaşmasıdır. Açıklanması gereken 

bir diğer konu ise, DDB ve LAB'ın karsinojenik et
kileri olup olmadığıdır. Mevcut bilimsel veriler ışı
ğında, bu iki kimyasal bileşik de karsinojenik olarak 
kabul edilemez. Dünya Sağlık Örgütünün bir alt ku-

I ruluşu olan, International Ağency For Research on 
Cancer» ve U. S. National Toxicology programın de
ğerlendirilmelerine göre yapılan karsinojenler listesin
de bu iki kimyasal bileşik yer almamaktadır». 

İDRÎS GÜRPINAR (Muğla) — Yer almıyor di
ye, kanserojen değil midir yani? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muhte
rem milletvekilleri, bir maddeye karsinojen demek, 
bir kişinin veya bir kuruluşun araştırmasıyla olmaz. 
Dünya üstündeki kuruluşlar araştırma yapar, tıbbî 
literatürler neşreder, bu neşriyat Dünya Sağlık Ku
ruluşunda kompütüre alınır, tüm bu alınan veriler 
değerlendirilerek, bir maddeye, kanserojendir veya 
değildir denilir. 

Dünyada bu konuda otorite olan kuruluşlar, size 
bahsettiğim bu beş kuruluştur; Dünya Sağlık Ku
ruluşu, LARC ve diğerleri. Bu kuruluşlar, kansero
jen maddeler arasında, gerek DDB'yi gerek LAB'ı 
zikretmemektedir. Ayrıca, kanserojen olup olmadığı 

I konusunda araştırılan bin kadar madde var; bunlar 
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arasında da yoktur. Bu konudan, TÜBİTAK'ın araş
tırmalarında da bahsedilmektedir; bu getirdiğim dos
ya, TÜBİTAK'ın bu konudaki araştırmalarını havi
dir ve kanserojen olduğuna dair bir bulgu söz ko
nusu değildir. 

Ben size beş tane dünya kuruluşundan, «kansero
jen olmadığına dair» belge ibraz ettim, tüm konuş
macılar bir tek belge ibraz etmediler; İstanbul Üni
versitesinin, hasta hayvanlar, daha doğrusu yaralı 
hayvanlar üzerindeki etkisini ele alan bir konuyu 
dile getirdi bir 'konuşmacı. Biraz evvel söylediğim 
gibi, münferit incelemelerle bu konuda netice alı
namaz; Dünya Sağlık Kuruluşunun ve Uluslararası 
Kanser Kuruluşunun bü yöndeki neşriyatlarına ba
kılır. 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Hükümet yanlış karar mı aldı yani? 

BAHRİYE ÜÇOK (Ordu) — Neden yasaklanı
yor? 

ÎDRtS GÜRPINAR (Muğla) — Sülfonat zararlı 
değil mi yani? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem üyeler, dodesil benzen ile lineer alkil benzen 
sülfonatın, (LAB'm) kanserojen yönden, sağlık yö
nünden, insanlara etkisi yönünden, hiç farkı yoktur. 
İkisi de alkil benzen gruplarına dahildir; yalnız bi
rinin parefin zinciri dallıdır, öbürününkü düzdür. 
Bunların ikisi arasında bir önemli fark vardır: O da 
tabiattaki parçalanma hızlarıdır. Dodesil benzen sül
fonat, tabiaitta geç parçalanıyor, (hiç parçalanmıyor 
değil, geç parçalanıyor) lineer alkil benzen sülfonat, 
(LAB) hızlı parçalanıyor. Tercih edilmesinin tek ne
deni, tabiatta lineer alkil benzer sülfonatın, (LAB' 
in) çabuk parçalanmasıdır. Arasındaki tek farklılık 
budur. 

Yine, konuşmacıların iddia ettiği gibi ve önerge
de iddia edildiği gibi, çözünürlükleri arasında fark 
yoktur. Yani, «DDB suda çözünmez. LAB suda çö
zünür» sözü, bilimsel bir yanlıştır; suda çözünmeyen 
bir maddenin, temizlik maddesi olarak kullanılması 
mümkün değildir. Bunu uzun boylu incelemeye ve 
tetkik etmeye de lüzum yok. önergeyi veren 14 ar
kadaşımız hiç çamaşır yıkamamış anlaşılıyor. Ama, 
hanımlarına sorsalardı, «Çamaşır tozunu suya atın
ca çözünüyor mu çözünmüyor mu?» diye; çözündü
ğünü söylerlerdi. 

Çözünmeyen madde, temizlik maddesi olmaz, 
yüzey aktif madde olmaz. Deterjan suda çözünecek 
ki, (hidrofit olacak fci) bir tarafta yağı çözecek; yü

zey gerilimi ortadan kaldırıp temizlik yapacak. Ya
ni, bu maddelerin -önergenin iki yerinde «Deterjan 
suda çözünmediği için, DDB suda çözünmediği için» 
demliyor- suda çözünmemesi söz konusu değil. Tabiî 
burada DDB dediğimiz, LAB dediğimiz maddeler de, 
DDB'nin ve LAB'm sülfonatıdır. Sülfonatlandıktan 
ve sodyum hidroksitle nötralize edildikten sonra, te
mizlik maddeleri sanayiinde kullanılır; yoksa dode
sil benzen tefrtizlik maddeleri sanayiinde kullanılmaz; 
deterjan sanayiinde kullanılmaz. Dodesil benzen, ön
ce sülfonatlanır, sonra sodyum hidroksitle nötralize 
edilir. Kullanılan sodyum dodesil benzen sülfonatı
dır ve bu da suda çözünür; fakat tabiatta parçalan
ması 'geçtir. 

İşte, dünyada terk edilmesinin tek nedeni, çevre 
kirliliği dolayısıyladır. Çevre kirliliğine yol açmama
sı için 1960'h yıllarda Amerika'da, 1962'li, 1964'lü 
yıllarda İngiltere'de, 19691ı yıllarda Almanya'da do
desil benzen yerine, peyderpey LAB'a geçilmiştir. 

İnsan sağlığı yönünden, kanserojen etkisi yönün
den, iki maddenin birbirinden zerrece farkı söz ko
nusu değildir ve ikisi de kanserojen değildir; Dünya 
Sağlık örgütünün raporunu, biraz önce sizlere arz 
ettim. Aksine bir bulgusu olan, gelsin, bu kürsüden 
Söylesin. Yokisa, deterjanla terriizlik yapan halkımızı, 
-ki, her eve giriyordur deterjan- kanserojendir diye 
kandırmaya, onu tedirgin, rahatsız ve huzursuz et
meye hiç kimsenin hakkı yoktur. 

ÎDRİS GÜRPINAR (Muğla) — Bu faydalı şeyi 
Amerika'ya da gönderelim o zaman? 

CAFER TAYYAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Şuna, «faydalıdır» deyin, bitsin. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Ha, 
«faydalıdır» lafına gelelim: Deterjanlar, sağlık için 
faydalıdır muhterem milletvekilleri, Sağlığın temel 
unsuru temizliktir. Temizlik imandan gelir. Temizlik 
imanın yarısıdır. Deterjanlar, temizlik maddesidir. 
Deterjanın temizlik âlemine girmesiyle birlikte 
birçok mikrobik hastalık vakası sayıca azalmış
tır; tifa, dizanteri, virütik sarilik gibi... Deterjan 
piyasaya girmeden önce, Anadolu'da, temizlik, kille, 
külle, çövenle yapılırdı. Bunların yerine daha iyi bir 
temizlik maddesinin girmesi, temizlik getirdiği için, 
sağlığa faydalı olmuştur; temizlik sağlığa faydalı ve 
yararlı olduğu için de sağlık için faydalı ve yararlı 
olmuştur. Temizliğin sağlığa zararlı olduğunu iddia 
eden bir arkadaşımız da olmamıştır. 

Kanserojen etkisi yok; ama «Deterjanın hiç mi 
zararı yok?» diyeceksiniz; bazı alerjik bünyelerde 
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alerji yapar, tahriş nedeniyle bazı nazik ciltlerde cilt 
hastalıklarına yol açtığı nadir olarak görülmüştür. 
Bunlar için de eldiven kullanılması tavsiye edilir; ama 
bunun dışında, iyi temizleyici olması, iyi köpürmesi, 
temizliği iyi yapması, ucuz olması, bol üretilmesi 
nedeniyle 1932 yılında dünya piyasasına sunulan de
terjan, 1953 yılında sabuna eş düzeyde tüketilmeye, 
üretilmeye başlamış, 1970 yılında, tüm dünyada te
mizlik maddesinin yüzde 85'i deterjan olmuştur. Bu 
(bakımdan, temizliğinde yüzde 85-90 oranında de
terjan kullanan halkımızı tedirgin ve huzursuz etme
nin bir manası yok. Burada gerçekleri dile getirme
miz gerekir; ama tabiatta geç çözündüğü için, DDB' 
nin birikme yaptığı, dolayısıyla, doğa kirliliği yönün
den zararlı olduğu hepimizin müşterek kanaatidir, 
hükümetimizin de müşterek kanaatidir. Gelmiş geç
miş hiçbir hükümdt bu konuda tedbir almamışken, 
geçmiş yirmi otuz senede bir tek hükümet bu konu
da en ufak bir tedbir getirmemişken, yalnız bizim 
hükümetimiz, 1986 yılında yarı yarıya LAB kulla
nılmasını temin etmiş ve bu sene de, tümünün LAB' 
la üretilmesini temin etmek suretiyle, deterjanların, 
doğa kirletme mahzurunu ortadan kaldırmıştır. 

Şimdi bir konuya geliniyor; yarı yarıya LAB ve 
DDB ile üretilen, elde kalan maddeler ne olacak? 
Bunlar zarar vermez mi? Sağlığa zarar vermediğini 
açıkladım, yani ferdî insan sağlığına bir zararı yok
tur. Bu, benim açıklamam değil; Dünya Sağlık Teş
kilatının ve LARC'ın (Uluslararası Kanser Kurulu
şunun) kesin görüşü. Doğa kirliliği bakımından da, 
eldeki malın üç dört ay daha kullanılmasının bir 
mahzuru yoktur. Doğa kirlenmesi yönünden Türki
ye'de, -hamdolsun, çok şükür- bilhassa denizlerimiz
de büyük bir kirlilik söz konusu değildir. En kirli 
yer olan izmit Körfezinde araştırma yapılmış, -ki, 
orada kirlilik oranı litrede 0,7 miligramın üstünde 
fcöpüklenme yapıyor- arada bile bunun dört kat al
tında" çıkmıştır. Sapanca Gölünde hiç bulunmamıştır. 
İzmit çevresindeki içme sularında hiç bulunmamıştır; 
ama bazı kuyu sularında, bazı yeraltı sularında, eğer 
posseptikle irtibatlı ise, çok miktarda deterjan çık
maktadır; ama burada deterjanın çıkması, deterja
nın taksit değerinden dolayı değil, fosseptikle ilişkili 
olduğundan dolayı, içinde kimbilir ne kadar koli var
dır, ne kadar bakteri vardır, ne kadar mikrop var
dır korkusu dolayısıyla, bu sular tehlikelidir. 

Benden önce konuşan Sayın SHP'nin sözcüsü, de
terjanın tuz kadar toksoit olduğunu dile getirdiler; 
deterjanlar, toksitesi çok düşük maddelerdir; kilog-
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ramda 6,4 gram toksoit tesir icra eder. 60 kilo gelen 
bir insanda 6 x 6 = 36, 400 gramı toksoittir. Kul
lanılan deterjanın da yüzde 20'si aktif yüzey madde 
olduğuna göre, bunu da 5 ile çarpacağız; 2 kilo de
terjanı bir kişi oturup yerse, ancak o zaman kronik 
bir zehirlenme söz konusudur. 

İDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Yarım kilosu
nu ye, ondan sonra görelim seni. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Böyle 
bir şey olmadığı için de deterjanla, akut bir zehirlen
me vakasına hiç rastlanmamış; ilmî gerçek bu. 

'BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, konuşmanız çok 
uzun mu efendim? 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Az 
kaldı Sayın Başkanım. 

İDRIS GÜRPINAR (Muğla) — Çok istifade 
ediyoruz Sayın Başkanım; devam etsin. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, görüldüğü gibi, kimseye deter
jan yemeyi tavsiye etmiyoruz; ama sular içerisin
deki az miktardaki deterjan çıkacak diye, eldeki mal
ların imhası, satılmaması gibi bir konunun üzerinde 
durmanın bile gülünç olduğunu dile getirmek için 
ifade ediyorum. Türkiye'de 30 sene yüzde 100 DDB 
olarak kullanılmış; üç beş ay daha yüzde 50 DDB 
olarak kullanılmasının, eldeki stokların eritilmesinin, 
gerek insan sağlığına, gerek doğa kirlenmesine hiç
bir zararı olmayacaktır. 

CAFER TAOTAR SADIKLAR (Çanakkale) — 
Fazla dövizi sizden isteyeceğiz o zaman. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — 'Muh
terem milletvekilleri, çevre kirliliğine biz çok önem 
veriyoruz dedik; hakikaten çok önem veriyoruz. Ne 
kadar önem verdiğimize dair birkaç misal vermek 
istiyorum. Ankara'da her sene kış ayları yaklaştığın
da, «Havada uçan kuşlar düşüp ölüyor. Doktorlar, 
hasta ve yaşlılara sokağa çıkmamayı tavsiye ediyor» 
şeklinde gazetelerde manşetler okurduk. Bu sene bun
lara rastlamıyoruz. Ankara'da kirli havaya da rast
lamıyoruz. Alınan tedbirler sayesinde bugüne gelin
miştir. 

BAHRIYİE ÜÇOK (Ordu) — Allaha şükür, Al
lah korudu. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Geçe
lim istanbul'a. Biliyorsunuz. Haliç senelerdir kirle
tiliyordu; üzerinde adalar teşekkül etmişti; gecekon
dular yapılıyordu. Hükümetimiz, milyarlarca lira har
cayarak Halic'i temizletmiştir ve temizletmektedir. 
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İDR'ÎS GÜRPINAR (Muğla) — O proje sizden 
evvel düşünüldü. (Projeyi düşünen siz değilsiniz. 

GÜRBÜZ iŞAKRANLI (Manisa) — Düşünmek 
değil, önemli olan yapmatkır. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Dün
ya ıBankasıftdan alınan kredilerle, Mân Fonundan 
sağlanan imkânlarla, bütçeden verilen imkânlarla ve 
'belediyenin imkânlarıyla; tüneller açılıyor, etrafın
daki fabrikalar yıkılıyor, binalar taşınıyor ve yeşil 
alanlar yapılıyor; Haliç temizleniyor; hepinizin gö
zünün önünde... Görmeyenler gidip görsünler; haki
katen sevinilecek ve gurur duyulacak bir gerçek. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
Deterjanı nasıl yiyeceğiz? 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen toparlayın 
efendim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla), — Muh
terem milletvekilleri, Türkiye'nin bir acı gerçeği var; 
daha, Türkiye'de, arıtmalı bir tek kanalizasyon teş
kilatı yok; fetanbul, Ankara, İzmir de dahil olmak 
üzere. Tüm bu şehirlerde, 134 yerleşme biriminde, 
arıtmalı kanalizasyon teşkilatlarının yapılmasına, hü
kümetimiz döneminde başlanmıştır. İzmit Körfezi 
İzmir Körfezi ölü deniz olmaktan- kurtarılıyor hü-
kümetim'iz zamanında. 

Önergede, «Herşeye ticarî açıdan yaklaşan ANAP 
iktidarı...» deniliyor, ©ununla ilgili olarak size bir 
örnek vereyim Ticaret denilince akla Kayseri gelir; 
Kayseri Belediyesinden bir örnek vereyim: Kayseri 
Belediye Reisi 140 dönümlük dört eski mahalleyi yık
tı, şehrin göbeğine, park yaptı. Gençlik Parkından 
Kültür Parkından büyük, Hyde Park gibi, Regen 
Park gibi, Kayseri'nin ortasında yeşil bir alan türedi. 
Geçmiş belediyeler yeşil alanları mesken yaparken,. 
beton blok yaparken, Kayseri (Belediye Reisi, iskânı 
olan yerleri yeşil alana çeviriyor; çünkü, Kayseri'de 
hava kirliliği var; Kayseri ciğere kavuşsun, hava te
mizliği olsun diye. 

Bu bava temizliği, insan sağlığına verdiğimiz ve 
insan sağlığına maddî değerlerden önce değer verdi
ğimizin en açric, en belirgin örneği. Biz, hiç bir ko
nuyu ticarî açıdan ele almıyoruz. Önce halkın sağlı
ğı, önce doğanın temizliği ve ondan sonra maddî ve 
ekonomik konular gelir. Ekonomi, insan sağlığı için 
ansan içlin vardır. Hiçbir zaman, ekonomi, insan sağ
lığından öne alınmamıştır, almamız da düşünüle
mez. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen bağlayın efen
dim; sürenizi aştınız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ((Devamla) — Muh
terem milletvekilleri, hükümetimizin bu konudaki 
çalışmaları bununla da bitmiyor. Önergede, «dünya
da DDB'den LAİB'a geçilirken, niçin Türkiye'de ted
bir alınmamıştır?» deniliyor. Bu geçişlerin 60'lı yıl
larda olduğunu ifade ettim. Türkiye'de Petro-Kimya 
Sanayii tesisleri 1967'de kurulmaya başlandı, 1972' 
de (bitti ve burada DDB üretildi. O zamanın gerçeği 
o îdi ki, üretildi. 1965-1970 yılları, Türkiye'de yatırım 
hamlelerinin arttığı yıllardır. Birçok yatırım gibi Pet-
ro Kimya Sanayii de o devirde yapılmıştır. Biz, Pet
ro-Kimya Müessesesinin DlDB üretimini o günün 
şartları içerisinde makul görüyoruz ve Petro-Kimya 
Sanayini 1965-1970 yıllarının kıymetli bir yatırımı 
olarak kabul ediyoruz. Önergeyi veren arkadaşları
mızdan Sayın Cindoruk'un bu görüşte olmadığını an
lıyorum. O, (kendi partisinin bütçesine kırmızı oy ve
rip düşüren tikli nosyonu devam ettirdiğini, bu öner
gesiyle ispat etmiş oluyor. (DYP sıralarından «Ayıp, 
ayıp; ne alakası var?» sesleri, gürültüler; ANAP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Hatay) 
— Çifte standart yok. 

BAŞKAN —Sayın Kaşıkçı, lütfen bağlayın efen
dim; sürenizi çok aştınız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Muh
terem üyeler, hükümetimiz en uygun deterjanın tes
piti için TÜBİTAK'ı görevlendirdi. TÜBİTAK, Pet
ro-Kimya ve bir Alman firması el ele verip, Türki
ye'de üretilebilecek en uygun yüzey aktif maddeyi 
tespit için çalışıyor. Son zamanlarda etoksilatlar, sıvı 
deterjanlarda ve şampuanlarda kullanılmaya başlan
mıştır. Önergede belirtildiği gibi, şampuanlarda de-
döksil benzen sülfonat değil, etoksilatlar -larül alkol 
sülfonat gibi insan sağlığı için daha uygun olan mad
deler- kullanılıyor; DDB kullanılması söz konusu de
ğil. Onun için Sayın Bakanımızın şampuanla yıka-
nılması konusundaki, «Deterjanla yıkanmazsanız bir 
şey olmaz, şampuanla da insanlar yıkanıyor; burada 
çelişki vardır» ısözünü tenkitleri, haklı değildir; çün
kü şampuanlarda kesinlikle DDB yoktur; etoksilat 
grubu, lineer alkil sütfonat grubu maddeler vardır. 

MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU '(Hatay) 
— Dioksan var, o da zararlı. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen efendim, is
tirham ediyorum. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Sayın 
milletvekilleri, sözlerimi bağlıyorum. Benden önce 
konuşan üye 35 dakika konuştu; ama onun uzun ko-
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nuşmak mutadıdır; Sayın Başkan herhalde onun için 
mazur gördü, ama benim 'konuşmamın beş on daki
ka uzamasını hoşgörmüyor. 

BAŞKAN — Kesinikle... Sayın Kaşıkçı, lütfen 
efendim... 

TURGUT SÖZJER (Sakarya) — Onlar için süre 
söz konusu değil Sayın Başkan; bırakın sabaha ka
dar konuşsunlar. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Konu 
çok önemli olduğu için uzattım, özür dilerim Sayın 
Başkan. «Kanserojen etkisi vardır, sağlığa zararlı
dır, eldekiler ne olacak?» denildi, onun için uzattım 
efendim. 

BAŞKAN — Lütfen efendim... 

NUH MEHMET KAŞIKÇI ı(Devamla) — Halkın 
telaşlanmaması içlin, 'hükümetimiz etoksilatların Ali
ağa Petro Kimya Tesislerinde üretilip üretilemiyeceği 
konusunu inceliyor; 20 bin dolarlık bir yatırımla etok
silatların orada üretilmesi, orada üretilebilen etilen 
oksit hammaddesinden üretime geçilebilmesi konu
sunun fizibilite raporlarını hazırlatıyor. Yani, deter
jan konusunda devletimizin, hükümetimizin eksik 
bıraktığı veya ele almadığı hiçbir tedbir yoktur; ak
sine, yirmi otuz seneden bu yana hiçbir tedbir alma
yan hükümetlere nazaran, hükümetimiz tedbir alan 
tek hükümet durumundadır; ileride yapılacak üretim 
için de hazırlık içerisindedir. Eğer e'toksilatlar fizibîl 
olur da üretime geçilirse, bir kuşak atlanılmış olacak; 
en yeni teknoloji uygulanmış olacak ve bu konuda 
Türkiye büyük bir avantaj kazanmış olacak. 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen bitirelim efen
dim. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — Bu ba
kımdan.... 

BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, lütfen efendim... 
NUH MEHMET KAŞIKÇI (Devamla) — ... ge

rek insan sağlığı... 
BAŞKAN — Sayın Kaşıkçı, toparlayın efendim. 
TURGUT SÖZER ((Sakarya) — Sabaha kadar 

konuşacak herhalde; ayıp. Başkası olsa sözünü ke
sersin. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI l(Devamla) — Sözü
mü bağlıyorum 'Sayın 'Başkanım, bağlıyorum. 

Gerek insan sağlığı, gerekse doğa sağlığı yönün
den her türlü tedbirler alınmaktadır. Hükümetimiz, 
halkın sağlığının ve doğanın korunmasının temina-
tidır, bekçisidir; bu bakımdan, Meclis araştırmasına 
hiç lüzum yoktur. Konu bilimseldir, tekniktir ve böy
lesine ibir konu üzerinde, bilimsel ve teknik bir ku-

ı ruluş olan TÜBİTAK çalışmaktadır. Onun için, Mec
lîs araştırmasına lüzum görmüyoruz. 

Hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. 
i(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kaşıkçı. 
Sayın Sözer, buyurun efendim. 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sayın Başkan, 

saygıdeğer üyeler; sözlerime başlamadan önce, Sa
yın Bakanıma cevap vermek isterim. 

O yirmi tane... 
'İSMAİL SARUHAN ı(Ankara) — Meclisi selam

lamadınız. 
TURGUT SÖZER '(Devamla) — Hepinizi say

gıyla selamlarım. 
İSMAİL SARUHAN (Ankara) — Öğren de gel. 

TURGUT SÖZER l(Devamla) — Affedersiniz. 
Olur, bir dahakine selamlarım; öğrendik şimdi ve 
selamladık. İyi niyetli 'idik, bir kastımız da yoktu; 
affedersiniz, özür dileriz. (DYP sıralarından alkışlar) 

Değerli arkadaşlarım, konu, önemli noktaya, çev
re kirliliği ve doğa ihtiyarlamasının dışında,' benzen
lerin kanserojen etkisiyle gelmiştir. Benzen deyince, 
DDB'yi ve LAB'ı beraber kastediyorum. 

İnsan ayağı Ay'a değmeden, önceki insanları, 
«Ay'a niçin çıkmadınız?» diye suçlayamayız. Bu ne
denle, kanserojen etki olayı meydana çıkmadan ön
ceki hükümetleri de, «DDB ve LAB'ın üzerinde ne
den bu kadar şiddetle durmadınız?» diye eleştirenle
yiz. Zaten o zaman LAB'ı da getirselerdi, kanserojen 
etkinin bir başka türlü olması mümkün değildi; kan
serojen etki, benzer olaşundan dolayıdır. 

I Demokrasilerde, en iyiyi bulmak için, münazara 
ayrı, birbirini sevmek, saymak ve insanca davra
nışlar ayrı şeylerdir. Biz de, Sayın Başbakanımıza 
şifa dileyerek sağlık konuşmamıza başlıyoruz. (Al
kışlar) 

} Dünyada ve özellikle ülkemizde, kanserden ölüm 
oranının giderek arttığı, sağlanamayacak bir gerçek
tir. Bu önemli faktör, insanımızın dikkatini konuya 
çekmeye yetmektedir. Hükümet mesulleri, hemen he
men her konuda olduğu gibi, bu konuda da mese
lelere gerekli ilgiyi zamanında ve yerinde göstereme
mektedirler. Bir de, üstelik, muhalefeti dikkate al
mamaktadırlar. Bir insan yetişemediği veya yanlış 
yaptığı her işte inat ediyor; noksanları herçi-bâd-
âbad kapatmanın gayreti içinde oluyorsa, sonunda 
muhakkak yıkılmaya mahkûmdur. Hakikatler onu 
ezer. Hem bu iş, siyaset arenasında oluyorsa, bu bo-

J şuna ve zararlı gayret, memleket sevgisiyle de kabili 

52 — 
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telif kaibul edilemez. İBu, kadronun fazla genç ve de
neyimsiz oluşu sonucudur ve son pişmanlık da fay
da vermez. 

Misal olarak; Uşak Ulubey İlçesi Hasköy'de, son 
açılan içme suyu 'kuyusundaki su, içinde kansorejen 
raadde olduğu için, «içilmesi sağlığa zararlı» rapo
runa rağmen, halk tarafından içilmeye devam edili
yor. Bu köy 1 800 nüfuslu ve 324 hanedir ve son 
bir yıl içinde bu köyde kanserden. 65 kişi ölmüştür. 

•MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Yalan, yalan; öyle 
'bir şey yok. Tetkik edildi öyle birşey yok. 

TURGUT SÖZER ((Devamla) — Evet... 
Nerde hükümet, hani tedbir?.. 
MEHME TOPAÇ (Uşak) — Yok, yök. 
TURGUT SÖZER (Devamla) — Var. 

İMEHMET TOPAÇ ıfUşak) — Yok efendim, yok. 
'BAŞKAN — Lütfen eefndim... Sayın Topaç, lüt

fen... 
TURGUT SÖZER (Devamla) — O, «tetkik ettik, 

birşey yok» demekle olmuyor. 
BAŞKAN — Sayın Topaç, lütfen laf atmayın 

efendim. 
Devam edin, Sayın Sözer. 
TURGUT SÖZER (Devamla) — İşte, deterjan

da da sorun aynı; «Tetkik ettik yok» deniyor, ama 
deterjanda her şey var. 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Yok efendim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Medeniyetin ilk 
çağlarından beri küllanılagelen sabunun yerini, bugün 
pekçok alanda sentetik deterjanlar almıştır. Sabunun 
hammaddesi yağlar ve dolayısıyla besindir. îkinci Dün
ya Savaşında besin darlığı nedeniyle, temizlikte sa
bun yerini tutabilecek maddeler araştırıldı ve bu ara
da sentetik deterjanlar keşfedildi. Bilindiği gibi, sen
tetik deterjanlar, petrol ve ikömür artıklarıdır, ucuz 
ve kolay tekniklerle iböl ürün elde edilir; yurdumuzda 
halen, parçalanamadığı için doğayı kirleten sert tip. 
bir deterjan olan dodesil benzen üretilmektedir; da
ha henüz geçilmiş değildir, geçilmiş olsaydı, bu fir
malar reklam yapmak için basbas bağırmayacaklar 
mıydı, kendi 'deterjanlarını satmak iç/in reklamlar yap
mayacaklar mıydı, o güzel artistlere bunları söylet
meyecekler miydi? Söyletmediklerine göre, daha he
nüz geçilmiş değildir. (DYP sıralarından alkışlar) 

Aslında, İngiltere, Amerika, Fransa hariç, diğer 
ileri memleketlerde doğayı kirletmeyen lineer alkil, 
yani, LAB kullanılmaktadır. Bugün ülkemizde LAB, 
istendiği 'kadar ithal edilebilmektedir. Ancak, ithali-

24.2.1987 O : 1 

nin mümkün olması başka, hükümetçe DDB'nin kul
lanımının yasaklanması başka olaydır. 

BAŞKAN — Sayın Sözer elinizi vurmayın efen
dim, gürültüsüz olsun. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bir de bunun 
için affedin efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, vurmayın efendim, 
çünkü aksiseda yapıyor, lütfen efendim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Yasaklamanın 
dışında, devamlı, TRT de ilanı ve de reklamlarının 
durdurulması gerekirdi. 

MÜNİR SEVİNÇ '(Eskişehir) — Sayın Doktor, 
muhalefete nefes almak bile yasak. 

TURGUT SÜZER (Devamla) — Ülkemizde, DDB, 
doğayı kirleten deterjanların esasını teşkil etmekte
dir. Kimyasal yapısı itibariyle doğadaki yararlı bak
teriler tarafından parçalanması mümkün olmayan 
DDB uzun süre deterjanla beraber parçalanmadan 
kalır, atik sular deterjanla birlikte topraktan süzü
lür, dere, nehir, göl ve denizlere ulaşır. 

Sayın Nuh Kaşıkçıya saygım vardır, ama sanki 
bu şirketlerin ağzını kullanır gibi bir konuşma yaptı, 
onun için kendisine cevap vermek istemiyorum ve 
vermeyeceğim. (DYP sıralarından alkışlar) 

MÜNİR F. YAZICI '(Manisa) — Siz hangi şir
ket adına konuşuyorsunuz? 

MEHMET TOPAÇ (Uşak) — Sizin şirket han
gisi? 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Bizim şirket 
Doğru Yol'dur, Doğru Yol; hepiniz oraya geleceksi
niz. (ANAP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen efen
dim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — 1953te Perde* 
nin İngiltere'de yaptığı bir araştırmadan, deterjanların 
dermatit ve alerji yaptığını, su tesisatlarını paslandı
rıp çürüttüğünü, nehirlerin köpüklerinde mikroorga
nizmaların çoğalmasına neden olduğunu öğrendik; bi
liyoruz. Bu karakterleriyle, içme suyunda litrede 0,2 
miligramdan fazla olunca, sindirim sistemini ve de 
irihalasyon, yani nefes alma yoluyla akciğerleri ne 
hale getireceğini sizlerin takdirlerine sunarım. 

Deterjanların, yardımcı temizleyici fosfatlarından 
ileri gelen zararı da şöyle tarif edilir : 

Fosfatlar sularda çoğaldıkça, denge, yosunlar le
hine bozularak doğayı yaşlandırır. Dünyamızı ihtiyar
latıyorsunuz arkadaşlar. 

Bu nedenle, etoksilata dönülemiyorsa bile, en 
azından DDB'den daha yumuşak Ve parçalanabilen 
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deterjan olan LAB'a dönülmesi gerekirdi. Bu halde 
de, LAB'ın idareli kullanılması gerekir. Bir litre suya 
1 gram deterjan konulması kâfidir; 'böylelikle hem 
israf olmaz, hem de atık sular vasıtasıyla çevre sula
rına varabilen deterjan miktarı azaltılmış olur. 

MÜNİR F. YAZICI (Manisa) — Dikkat et su 
içtiğin bardakta deterjan olmasın arkadaşım. 

TURGUT ıSÖZER (Devamla) — İyi yıkanma-
dıysa vardır. 

Kaynar su ile yıkanan çamaşırdan yükselen te-
terjan buharının nefes yollarını tahriş etmesini önle
mek için, ılık su ile yeterli temizlik sağlayabilen de
terjanların kullanılması tercih edilmelidir. Çünkü, ne
fes alma yoluyla akciğerlerde kanser oluşabilir. 

Biraz evvel de, ingiltere, Amerika, Fransa haricin 
de; gelişmiş ülkeler LAB kullanmaktadırlar demiştik. 
İngiltere, Amerika ve Fransa ise etoksilat denilen, ta
biatta hemen parçalanan ve hiç zararı olmayan deter
janı tercih etmektedirler. Tabiî bu, LAB'a göre biraz 
daha pahalı düşmektedir. Ruslar ise, önemsenmeye
cek kadar çok az deterjanla ve vakumla temizleme iş
lemini geliştirme gayreti içindeler. Ülkemizde de, do
ğayı kirletmeyen, yaşlandırmayan ve dolayısıyla da 
sağlığımızı koruyan yumuşak tip esaslı deterjanların 
üretilmesi ve tüketilmesi zamanı gelmiş ve geçmiştir. 

Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanımız, DDB'nin insan 
sağlığına zararlı olduğunu birbuçuk yıl önce tespit et
tiğini ve şimdilerde de, bizce yeterli olmasa da, yüzde 
100 LAB'a dönüşeceklerini beyan etmelerine rağmen, 
çıkarı olan firmaların etkisinde kalarak, halkın sağlığı 
için verdiği doğru kararı yürütmede tereddüt içine gir
miştir. Elde kalan malların ve de üretileceklerin satı
şını, insanının sağlığından üstün tutmaktadır. Tered
düt kalkmalı, DDB'ye yasak konmalıdır. Sürekli ilan 
ederek, halkın bunu kullanmasına mani olmak, hükü
metin, devletin görevidir. En doğrusu, bir an önce 
etoksilata dönülmesini ve bir bilim kurulu kurarak 
çağdaş gelişmeyi gözlemek suretiyle, tedbirini bundan 
böyle zamanında almasını, hatta bu bilim kurulunda 
deterjandaki yardımcı temizleyici madde olan fosfa
tın da değerlendirmeye alınmasını ve insanımızın sağ
lığı yönünden medenî ülkelere ayak uydurulmasını, 
çağdışı kalınmamasını, Doğru Yol Partisi olarak istir
ham ediyoruz arkadaşlar. (DYP sıralarından «Bravo» 
sesleri). 

Biraz evvel, içilen suda litrede en çok 0,2 miligram 
deterjan bulunabileceğini belirtmiştik. Günaydın Ga
zetesinin açıklamasına göre, 19 uncu bölgeden alınan 
numunelerin tahlilinde 12,3 miligram deterjana rast

landığı bildirilmektedir. Bu ise, Avrupa'daki standart 
dozun 61 katıdır. Hal böyle ise feceattır ki; tekzibine 
de bugüne kadar rastlamadık. 

. BAŞKAN — Sayın Sözer, lütfen bağlayın efen
dim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Yine, İstanbul 
Tıp Fakültesi Deneysel Araştırma Merkezinde 20 dişi 
fareye 4 ay süreyle en düşük dozda kullandığımız de
terjan verilmiştir; verilen deterjanın aktif maddesi 
olan DDB'nin, farelerin sindirim sistemiyle, karaciğer 
fonksiyonlarında bozukluk yaptığı, karaciğer ve sin
dirim sistemlerinde, ülserden kansere, değişen dejene-
rasyonlar meydana getirdiği tespit edilmiştir. 

Ayrıca, bilim adamları DDB'nin yerine konan 
LAB'ın da, DDB kadar olmasa da, zararlı olduğunu 
bildirmişlerdir. Yine, Amerika, İngiltere, Fransa ve 
Almanya gibi ülkelerde bu maddenin de kullanımının 
yasaklandığı ilave edilmiştir. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, lütfen bitirelim efen
dim. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Birinden diğeri
ne dönüşürken makineleri ayarlamanın bir hayli mas
raflı olacağını da göz önünde bulunduran bilim adam
ları, nasıl olsa yakında etoksilata geçilmesi gereğinin 
zorunlu olacağını savunarak, DDB'den vazgeçilirken, 
onun yerine LAB'a değil, temizleyici özelliği olan, do
ğada hemen parçalanan ve zararsız olan lineer alkil 
sülfatlar, yağ asitleri ve metil ester sülfonatların kul
lanılmasını önermişlerdir. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, sürenizi çok aştınız 
efendim, lütfen... 10 dakika konuşacaktınız, 17 daki
ka konuştunuz. Lütfen bağlayın. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — Sayın Başka
nım... 

BAŞKAN — İstirham ederim Sayın Sözer, Baş
kanlığı müşkül durumda bırakmayın, lütfen bağlayın. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — İki dakikanızı 
alacağım Sayın Başkanım. 

Deneylerin başlangıcından dört ay sonra, farelerde 
kanser başladığını Hürriyet muhabirine açıklayan İs
tanbul Tıp Fakültesi Deneysel Tıp Araştırma Merke
zi Müdür Muavini Doktor Yılmaz Altuğ, «Araştır
maya daha uzun süre devam etseydik, daha ağır ve 
yaygın bir kanserle karşılaşacaktık» demiştir. 

istanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kim
ya Bölümü Başkanı Profesör Fikret Baykut ise, DDB' 
den LAB'a geçilmesini, onun da zararlı olduğunu be
yan etmiştir. İlaveten; «LAB'a geçmekle deterjan so
runu çözülmez, kısa bir süre sonra LAB'ın zararı da 



T.B.M.M. B : 68 24.2.1987 O : 1 

anlaşılacak ve ondan da vazgeçilmek zorunda kalına
caktır» demiştir. 

Şimdi, «Biz raporumuzu verdik, iş, Ticaret ve Sa
nayi Bakanlığına kalmıştır» diyen ve topu Ticaret Ba
kanına atan Sağlık Bakanına sesleniyor ve «Bu görev 
sizindir. Görevi yüklenmekle halkın sağlığına sahip 
çıkmayı taahhüt etmiştiniz. İnsanlarımızın sağlığını 
ticarete peşkeş çekemezsiniz. Hükümetinizle, yasakları 
ve yasaklıları bekletip, antidemokratik davranışlarla 
iktidara gelmeyi kollayacağınıza, meselelere sahip çı
kınız, insanlarınızın gözlerine giriniz. Çıkar yol bu
dur...» 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Açın yayınlarımızı, 
bakın; meselelerin hepsine sahip çıkıyoruz. 

TURGUT SÖZER (Devamla) — «Demokrasiler
de, halka sahip çıkanlar halkın güvenini kazanırlar; 
oyuncular değildir» diyoruz. 

Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. (DYP sı
ralarından «Bravo» sesleri, alkışlar). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sözer. 
Meclis araştırması önergesi üzerindeki öngörüşme-

ler tamamlanmıştır. 
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, sataş
ma vardır; söz istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakan, ne konuda; lütfeder 
misiniz? 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sağlık Bakanı ola
rak, ismimi zikrederek, görevimi yapmadığımı ifade 
etmiştir. 

BAŞKAN — Buyurun. 
Yalnız sataşma konusunda efendim, lütfen... -
SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS

TAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, değer
li milletvekilleri; sayın hatibin sözlerini hep birlikte 
dinledik. «Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı olarak, 
deterjan konusunda görevin bize düştüğünü ve göre
vimizi yapmadığımızı» ifade ettiler. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı, 1980 yılından 
beri deterjanlarla ilgili bütün tedbirlerini almış, araş
tırmalarını yapmıştır. Bu konuyla ilgili bütün bilgile
ri, ilgili bütün bakanlıklara - Başbakanlık dahil - za
manında gönderdim ve bizim yaptığımız araştırmalar 
sonunda, topladığımız bilgiler sonunda ve en son ola-
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rak da ilmî kurulu toplamamız sonucunda, Sanayi ve 
Ticaret Bakanlığımız da gerekli tedbirleri almıştır. 

Bu kürsüden, «DDB'nin, LAB'ın, etoksilatın bir
takım zararlı tesirleri vardır, kanserojen etkileri var
dır» diye sözler söyleyip, bunları ilmî kanıtlarla des
tekleyememek, «Keşke hiç söz söylemeseler» dedirti
yor bana. (ANAP sıralarından alkışlar). 

Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; çünkü, sayın 
hatibin burada... 

FEYZULLAH YILD1RIR (Gaziantep) — Sataş
mayla ilgisi ne? 

BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen sataşmayla il
gili konuşun. 

SAĞLIK VE SOSYAL YARDIM BAKANI MUS
TAFA KALEMLİ (Devamla) — Müsaade edin Sa
yın Başkan. 

Sayın hatibin burada, «Kanserojendir, ilmî araş
tırmalarla saptanmıştır» dediği araştırmaların hepsi, 
hayvan deneyleridir. Bugün, hepinizin cebinde gezen 
ve çayınıza, kahvenize attığınız sakarini dahi, yüksek 
dozda ve uzun müddet kullansanız -hayvan deneyle
riyle ispat edilmiştir- o bile kanser yapar. Kaldıki, 
normal gıda maddesi olmayan birtakım deterjanları, 
birtakım maddeleri, hayvanların şurasına burasına en-
jekte edeceksiniz, ondan sonra, kanser yapıyor deyip, 
bunları insanlara teşmil edeceksiniz... Dünyada böyle 
saçma araştırma olmaz. Hele hele, tıp fakültesini bi
tirmiş, doktor etiketiyle burada konuşuyor olan kişi
lere bu hiç yakışmaz. 

Saygılar sunarım. (ANAP sıralarından, «Bravo» 
sesleri, alkışlar; DYP sıralarından şiddetli gürültüler). 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sataşma var, sa
taşma var efendim. 

BAŞKAN — Sayın Sözer, bir dakika efendim; 
hemen kürsüye geldiniz, müsaade buyurun... 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Sataşma var Sa
yın Başkan. 

BAŞKAN — Ne konuda efendim? 
TURGUT SÖZER (Sakarya) — «Doktor olarak 

buraya çıkan adam doğru konuşmuyor» dedi. (Şid
detli gürültüler). 

BAŞKAN — Sayın Sözer, böyle bir konuşma ol
madı, size hakaret diye bir şey yok. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Nasıl yok efen
dim? (DYP ve SHP sıralarından, «var» sesleri). 
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BAŞKAN — Yok efendim. 

TURGUT SÖZER (Sakarya) — Efendim, Ameri
ka, İngiltere... 

BAŞKAN — Lütfen efendim; müsaade almadan 
kürsüyü işgal etmeyin. 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1 — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındığı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — Gündemin, «Sözlü Sorular» bölü
müne geçiyoruz. 

1 inci sırada, İstanbul Milletvekili Günseli özka
ya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

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

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve öl
düğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/598) 

3. <— Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği iddia 
edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 2 nçi ve 3 üncü sıralardaki, Diyar
bakır Milletvekili Kadir Narin'in soruları, soru sa
hibinin izinli olması nedeniyle ertelenmişlerdir. 

4. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas İli 
Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/631) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Tokat Milletvekili 
Enver Özcan'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından soru
su vardır. 

Sayın özcan?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

5. '— İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 5 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Reşit Ülker'in sorusu, soru sahibinin izinli olması ne
deniyle ertelenmiştir. 

Buyumn. 
Efendim, Meclis araştırması önergesi üzerindeki 

ön görüşmeler tamamlanmıştır. 
Önergeyi oylarınıza sunuyorum : Meclis araştırma

sı açılmasını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Öner
ge kabul edilmemiştir. 

6. — İstanbul Milletvekili İbrahim Urai'in, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında cere
yan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
ibrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayım bakan?.. 

Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, iş

kence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçişle
ri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, İçel Milletvekili Dur
muş Fikri Sağlar'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Sağlar?.. Yok. 
Sayın Bakan-.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Tokat Milletvekili En
ver özcan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özcan?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Erzurum Milletveki
li Hilmi Nalbantoğlu'nun, Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/778) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, İstanbul Milletveki
li Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey-

lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EM AK A. Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

BAŞKAN — 11 inci sırada, Siirt Milletvekili Meh
met Abdurrezak Ceylan'ın, Başbakandan sorusu, so
ru sahibinin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

12. —r Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üretici
lerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/868) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Sinop Milletvekili 
Barış Can?ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Tekir

dağ tünde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldığı 
iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/789) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, İçişleri Bakanından sorusu var
dır. 

Sayın Alcan?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol -

İş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 

yurdumuzdaki okullara ve Öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım' 

in, Tunceli İlinde meydana geldiği iddia edilen bazı 
olaylara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/876) 

BAŞKAN — 16 ncı sıradaki, Tunceli Milletvekili 
Ali Rıdvan Yıldırım'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagil'in, YİBİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, Kırklareli Milletve
kili Erol Ağagil'in, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Ağagil?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru • ertelenmiştir. 
18. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 

Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 

sosyo ekonomik nedenlerle intihar ^olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/817) 

BAŞKAN — 19 ve 20 nci sıralardaki, Hakkâri 
Milletvekili Mehmet Sait Erol'un soruları, soru sahi
binin izinli olmaları sebebiyle ertelenmiştir. 

21. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Özkaya?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Onur İşhanında çıkan yangının sebe
bine ve bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

BAŞKAN — 22 nci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Ben cevap verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Kayseri Milletvekili 
Mehmet Üner'in, Başbakandan sorusu vardır. 

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

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Tekirdağ Milletve
kili Salih Alcan'ın, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Alcan?.. Burada. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin İlçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) 

BAŞKAN — 25 inci sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Turan Bayezit?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 

HÜSNÜ DOĞAN (İstanbul) — Ben cevap verece
ğim Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Soru sahibi bulunmadığından, bir 
defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 

26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş İlinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/844) 

BAŞKAN — 26 ncı sırada, Kahramanmaraş Mil
letvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bayezit?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi bulunmadığından, bir defaya mahsus 

olmak üzere ertelenmiştir. • 
27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılında 
meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/845) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Zonguldak Millet
vekili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Adalet Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru sahibi iki defa bulunmadığından dolayı, soru 

düşmüştür. 
29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman İş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Kahramanmaraş 
Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Saym Turan Bayezit?.. Ydk. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 

olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 
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BAŞKAN — 30 uncu sırada, İstanbul Milletveki
li ibrahim Ural'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ural?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırımın, 

Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Kayseri Milletvekili 
Muzaffer Yıldırım'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Yıldırım?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin, 

Denizli - Tavas İlçesi Kızılcabölük Kasabasındaki 
Kurs ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyo
nu ile ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyet
lerine ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/885) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'in, ÇU-

KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önerge
si (6/886) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Bayram?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-

rır'ın, İstanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği iddiasına ilişkin Devlet Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/902) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Gaziantep Milletve 
kili Feyzullah Yıldırır'm, Devlet Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Yıldınr?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiştir. 
35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 
Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 

I BAŞKAN — 35 inci sırada, Diyarbakır Milletve-
I kili Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm Baka-
I nından sorusu vardır. 
I Sayın Altunakar?.. Buradalar. 
I Sayın Bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
I karın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
I ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu-
I rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 
I BAŞKAN — 36 ncı sırada, Diyarbakır Milletve-
I kili Mahmud Altunakar'ın, Kültür ve Turizm Baka-
I nından sorusu vardır. 
I Sayın Altunakar?.. Burada. 
I Sayın Bakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 37. —• Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
I Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
I bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddiası-
I na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Sinop Milletvekili Ba-
I rış Çan'ın, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Can?.. Yok. 
I Sayın Başbakan?.. Yok. 
I Soru ertelenmiştir. 
I 38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di-
I yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
I çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına iliş-
I kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 
I BAŞKAN — 38 iinoi sırada, Diyafbalkır Milletve-
I ikili Kadir Narin'in sorusu, soru salbib'inin izünlii olma-
I sı sebebiyle ertelenmiştir. 

I 39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 
I Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
I Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla-
I rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
I önergesi (6/894) 
I 40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklının, 
I Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
I Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 

önergesi (6/895) 
I BAŞKAN — 39 ve 40 inci sıralardaki, Şanlıurfa 
I Milletvekili Vecihi Ataklı'nın soruları, soru sahibinin 
I izinli olmaları sebebiyle ertelenmiştir. 
I 41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
I menoğlunun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde açı-
I lan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tahriba-
J ta ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kültür ve 
I Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/913) 
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BAŞKAN — 41 inci sırada, Hatay Milletvekili | 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Kültür ve Turizm I 
Bakanından sorusu vardır. I 

Sayın Sökmenoğlu?.. Yok. I 
Sayın Bakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' I 

in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar I 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü sofu I 
önergesi (6/917) I 

BAŞKAN — 42 nci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arıkan'ın, Başbakandan sorusu var- I 
dır. 

Sayın Arıkan?.. Buradalar. - I 
Sayııi Başbakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
43. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasaroğlu'nun, I 

yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond- I 
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir I 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) I 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, İstanbul Milletve
kili Doğan Kasaroğlu'nun, Başbakandan sorusu var- I 
dır. I 

Sayın Kasaroğlu?.. Yok. I 
Sayın Başbakan?.. Yok. I 
Soru ertelenmiştir. I 
44. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU- I 

KOBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan I 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü I 
soru önergesi (6/898) I 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, Adana Milletvekili 
Coşkun Bayram'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından so- I 
rusu vardır. I 

Sayın Bayram?.. Buradalar. I 
Sayın Bakan?.. Yok. - I 
Soru ertelenmiştir. I 
45. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldım' I 

in, üniversite öğrencilerine türban takma yasağı kon- I 
masının nedenine ve bu hususta alınacak tedbirlere I 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/931) I 

BAŞKAN — 45 inci sıradaki soru geri alınmış- I 
tır. 

46. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Gi- I 
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka- I 
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz- I 
lü soru önergesi (6/899) I 

BAŞKAN — 46 ncı sıradaki, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in sorusu, soru sahibinin izinli ol< I 
ması sebebiyle ertelenmiştir. | 
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47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/903) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Ordu Milletvekili Bah
riye Üçok'un, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Üçok?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un, Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Üçok?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdurrezak Cey~ 
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

BAŞKAN — 49 uncu sıradaki, Siirt Milletvekili 
Mehmet Abdurrezak Ceylan'ın, sorusu, soru sahibi
nin izinli olması sebebiyle ertelenmiştir. 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Hatay Milletvekili Tev
fik Bilal'ın, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Bilal?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 

51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletveki
li hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, istanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Güler?.. Yok. 
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Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 

nin, A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan 
yardımların önceki yıllara göre azalmasının nedenle
rine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/909) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Mustafa Kani Bürke'nin, Dışişleri Bakanından sorusu 
vardır. 

Sayın Bürke?.. Yok. 
Sayın Bakan?.. Burada. 
Soru, bir defaya mahsus olmak üzere ertelenmiş

tir. 
53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke' 

nin, NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesi
ne ilişkin Millî Savunma Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/910) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Denizli Milletveki
li Mustafa Kani Bürke'nin, Millî Savunma Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Bürke?.. Yok. 
Sayın Bakan?..' Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Al

manya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve 
ülkemizdeki işçi şirketlerinin hisse senetlerini topladı
ğı iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne 
gibi tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/911) 

BAŞKAN — 54 üncü sırada, Zonguldak Millet
vekili tsa Vardal'ın, Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Vardal?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

55. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, sağ
lık kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin soru
su ve Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı Mustafa Ka-
lemli'nin cevabı (6/912) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Zonguldak Milletve
kili Isa Vardal'ın, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Vardal?.. Burada. 
Saym Bakan?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun sözlü olarak Sağlık ve Sos

yal Yardım Balkanı Sayın Mustafa Kalemli tarafın-
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dan cevaplandırılmasına aracılığınızı saygı ile arz 
ederim. 

ts Vardal 
Zonguldak 

Bilindiği üzere, Türkiyemizde sarılık hastalığı yay
gın durumdadır. Sarılık mikrobu dış tesirlere karşı 
dayanıklı olan ve çeşitli yollarla insanlara bulaşan 
bir mikroptur. Mikrobun geçiş yollarından bir tane
si de enjektörler yolu ile olmaktadır. Tedavi ku
rumlarından, bu şekilde sarılık mikrobu alan vatan
daşların sayıları azıoiisanmayacak kadar çoktur. Sağlık 
ve Sosyal Yardım Başkanlığı bu konuyu halletmek 
için, bir defa kullanılarak atılan plastik enjektör uy
gulamasını getirdiğini bildirmesine rağmen, basında 
çıkan haberlerden, hâlâ cam enjektör kullanıldığı, 
daha üzüntü verici tarafı ise, plastik enjektörlerin 
'bir defadan fazla kullanıldığı, anlaşılmaktadır. 

Bu durumda Bakanlık. Türkiye genelinde enjek
tör sorununu ne zamana kadar ve nasıl halledebi
lecektir?' 

(BAŞKAN — Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanı 
Sayılın Mustafa Kalemli, buyurun efendim. 

SAĞLİK VE SOSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Sayın Başkan, 
değerli mffletvekiilllleri; Zonguldak Milletvekili Sayın 
isa Vardal'ın, tedavi kurumlarında kullanılan enjek
törlere ilişkin soru önergesine cevap vermek üzere 
huzurlarınızdayım. 

Tedavi kurumlarımızda, tetkik, tedavi veya baş
ka bir amaçla yapılan enjeksiyonlarda cam enjektör 
(kullanılmasından doğabilecek birtakım kornplikas-
yoriların önlenmesi amacıyla, 29.8.1986 tarihli bir 
genelge ile cam enjektör yerine, disposafole enjektör 
kullanılması; 26.1H. 1986 tarihli ve lil.H2.1986 tarihli 
genelgeler ile de disposable enjektörlerin ikinci kez 
'kullanımına imkân vermeyecek şekilde imha edil
mesi, tüm teşkilatımıza ve personelimize duyurul
muştur. Aynı hususlar, 11.11.1986 tarihli yazı ile 
Türk Taoipler Birliğine, Türk Eczacılar Birliğine, 
Tünk Diş Hekimleri Birliğine, Türk Veteriner He
kimleri Birliğine bildirilerek, üyelerine duyurmala
rı istenmiştirj Ayrıca, koruyucu aşı uygulamalarında 
da, 1985 yılından itibaren plastik enjektör kullanıl
mış olup, bu amaçla, 1985 yılında 18 milyon 500 
bin adet, 1986 yılında 5 milyon adet plastik, enjek
tör alınarak, illerin ihtiyacı karşılanmış ve 1987 
yılı için de lö milyon adedinin alım ihalesi yapıl
mıştır. Genişletilmiş ve hızlandırılmış aşılama kam
panyasında kullanılan bu enjektörlerin imha edil-
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ımesi ise, 7.2.1986 tarihli genelgemizde açıklanmış
tır. 

Yüce Meclise saygılarımla arz ederim. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
iSayııir Vard'al, konuşacak mısınız? 
İSA VARDAL '(Zonguldak) — 'Konuşacağım 

Sayın Başkan./ 
BAŞKAN — Buyurun. 
İÎSA VARIDAL (Zonguldak) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; vermiş olduğum soru önergesi
ne Sayın Balkanımızın vermiş oldukları cevaplardan 
dolayı, kendilerine teşekkür ederim. 

Konunun üzerinde hassasiyetle durmanın nedeni 
şudur: Ben, 1984 yılında bür operasyon geçirdim ve ar
kasından da sarılık oldum. Bu sarılığın, o tarihte cam 
enjektörler kullanılmasından dolayı bana intikal et
tiği anlaşıldı ve tedavi olduğum kurum da, Anka-
ran'ın büyük bir devlet hastanesi idi. O günden iti
baren Sağlık Bakanlığını bu konuda defalarca ikaz 
etrrtişimdir. Sayın Mehmet Aydın, 1985 yılından iti
baren - ki, o yılın bütçesi görüşülürken bu konuda 
bütçeye tahsisat bile konulmuş idii - cam enjektör 
Kullanımının kaldırıldığını, tamamen poşet, plastik 
enjektörlerin kulianifldığını bana defalarca söyledi; 
alma nereye gittimse, hâlâ cam enjektörlerin kulla
nılmakta olduğunu gördüm. 

Sayın Bakan, birtakım tamimlerle sağlık kuru
luşlarına cam enjektörlerin kullanılmamasını, plas
tik enjektörlerin bir defa kullanılarak atılmasına ta
mim ettiklerini bildirdiler. Tamam; tamim olarak 
bildirdiler, ama bunun olanaklarını acaba sağladı
lar mı? İthal ettiklerini bildirdikleri bu plastik enjek
törler, sağlık kuruluş'larının ihtiyaçlarına kâfi geliyor 
mu? Bu konuları araştırdılar mı? Araştırılmiadığınm 
en basit örneği, Ankara'nın göbeğinde bulunan Hı-
dırlıfc tepe sağlık ocağıdır. Bu ocak 12 bin kişiye 
hizmet veren bir ocaktır; işte, acı şökilde... Burada, 
fotoğrafları dahi çekilmiş... 

ÜNAL AKK1AYA (Çorum) — Gazete haberi o. 
İSA VARDAL '(Devamla) — Tamam, fotoğ

raflarını da mı inkâr ediyorsun, gazete haberi ola
rak? Fotoğrafları çekilmiş, kalkıp da, o ocağın dı
şında başka bir yeri de gösterecek değiller herhal
de... 

İSAĞLIK VE SdSYAL YARDIM BAKANI 
MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Gereği yapıldı 
efendim. 
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kanım, muhakkak gereği yapılmıştır; ama, şimdi bu
nun gibi, Ankara'nın göbeğinde olan bir sağlık oca
ğında eğer bu rezalet varsa, Şemdinli'de veyahut da Hak
kâri'de veyahut da Anadolu'nun herhangi bir ilçe
sindeki sağlık ocağında bu şekilde enjektör kullanı
mının devam edip etmödiğini nasıl kontrol edebilece
ğiz? 

Şimdi, ben, oradaki sağlık personeline hiçbir şe
kilde kabahat bulmuyorum; çünkü öyle bir şey ki, 
eğer gönderirseniz onlar kullanabilirler, ama, ihti
yaç k'adar gönderilemezse ne yapacaktır?,.. Ya cam 
enjektörleri yine kaynatarak kullanacaktır veyahut 
da bir defa kullandığı plastik enjektörü ikinci defa 
kullanmak mecburiyetinde kalacaktır. 

Ben, Sayın Balkanımızın iyimiyetle hareket ettiği
ni, bunlar üzerinde titizlikle durduğunu kabul ediyo
rum, bundan bir şüphem de yok, ama, bunun ta
mimlerle geçiş'tiritme'si; yani tamimlerle bu işin geçiş-. 
tirilmesinin imkânsız olduğunu burada ifade etmek 
istiyorum. Bu plastik enjektörün ihtiyacı karşıla
yacak şekilde 'gönderilmesinin temini gerekir. Çün
kü; biliyorsunuz, sarılık hastalığı Türkiye genelinde 
yaygın vaziyette, bir de AİDS hastalığı çıktı; bun
lar, hep, bu gibi uygulamalarla bulaşan, insandan 
insana 'geçen hastalıklardır.: O nedenle, Sağlık Ba
kanlığımızın ve bilhassa Sağlık Bakanımızın ciddi
yetle işin üzerinde duracağına emin olduğumdan 
dolayı konuları buraya getirdim. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN r— Teşekkür ederim $ayın Vardal. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
56. — Diyarbakır "Milletvekili Mahmud Altunakar' 

in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 
edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı yaadedilerek toplatıldığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Aflltuhakar'ın, Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın Altunakar?... Burada. 
JSayın Başbakan?... Yok. 
Soru ertelönmliştir. 
57. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun

akar in, Diyarbakır İlinde cereyan eden anarşi ve 
terör olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İç
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/915) 

BAŞKAN — 57 noi sırada, Diyarbakır Milletve
kili Mahmud Altuinakar'ın, İçişleri Bakanından so
rusu vardır.; 
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Sayın Aâuınafcar?*.. Burada. 
Sayın İçişler] Bakanı?... Yok. 
Soru esrteDenini§tlir. 
58. <—*Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu

ran Bayezit'in, Kahramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elektriği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmadığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Kahramanmaraş 
Miletvekili Mehmet Turan Bayezitlin, Enerji ve Ta
biî Kaynalklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Turatn Bayezit?... Yok. 
Sayın Bafcaın?,.. Yok. 
Soru ertel'enımiiştiır. 

59. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir in, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda karşılanabilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Eneri) ve Tabiî Kay
naklar Baaknından sözlü soru önergesi (6/920) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, tamir Milletvekili 

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

Kırsal Kalkınma Fonundan verilen krediler ile alın
dığı iddia edilen binek arabalarına ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1506) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleıi 

Bakanı tarafından yazılı olarak ynaıtlanmasına ara
cılığınızı arz ederim-

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Kırsal Kalkınma Fonundan verilen kre
di ile ne kadar binek arabası alınmıştır? Bunlardan 
Erzurum İli ve ilçelerine verilen vasıtalar ne kadar
dır? (cins ve adetleriyle) 

Soru 2. Erzurum 11 ve ilçelerine verilen bu bi
nek arabalarının aylık ve yıllık (1986) benzin ve ona
rım masrafları ne kadardır? Bu arabaları kimler ne 

Hüseyin Aydemirin, Enerji ve Ta'biî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?... Burada. 
'Sayın Balkan?... Yok. 
Soru eırtelenımıiştir. 
60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, da

ha ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alına
cak tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/921) 

BAŞKAN — 60 inci sırada, İzmir Milletvekili 
Hüseyin Aydem'ir'in, Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?... Burada. 
Sayın Başbakan?... Yok. 
'Soru ertelenmiştir. 
'Sayın milletvekilleri, çalışma süremiz henüz dol-

{mami'şitır; ancak, gündemimizde görüşülecek bir ko
nu da kalmamıştır. 

Alınan karar gereğince, İçtüzük teklifimi görüş
mek için 25 Şubat 1987 Çarşamba günü saat 14.30'da 
toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.10 

maksatla kullanmaktadırlar? Piknik maksadıyla da kul
lanıldığı söyleniyor doğru mu? 

Soru 3. En iyi tohumluk patatesler 1 500 m ra
kımın üstündeki ovalarda (örneğin Erzurum ve Pa
steller yükisek yaylalarında) yetiştiği halde buralarda 
tohumluk patates yetiştiriciliği neden yasaklanmıştır? 
Ne gibi bir hastalık bahanesi uydurulmuştur? Bu has
talık bahanesini Bakanlık mütehassısları veya Ata
türk Üniversitesi Ziraat Fakültesi uzmanlarına tet
kik ettirdiniz mi? 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 20 . 2 . 1987 
Sayı : ÖKM-2-22 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek. Ka. ve Kar. Md.'lüğunün 13 Ocak 

1987 tarih ve 7/1506-7551/30018 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun «Kırsal Kalkınma Fonundan verilen krediler ile 

IX. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 
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alındığı iddia edilen binek arabaları» hakkındaki ya- I 
zıh soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmiştir. I 

Arz ederim. I 
R Hüsnü Doğan I 

Tarım Orman ve Köyişleri r 
Bakanı I 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NalfoantJoğlu'nun I 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır I 

Cevap 1. Erzurum ilinde uygulanmakta olan kır- I 
sal kalkınma projesi çerçevesinde : '1983 ve 1984 yıl- I 
larında ihale yolu ile toplam 28 adet binek araba sa- I 
tın alınmış olup, bunlardan 15 adedi il merkezinde I 
geri kalan 13 adedi de ilçelerde kullanılmaktadır. I 

Cevap 2. Bu arabaların 1986 yılı benzin gideri I 
yaklaşık 23 milyon TL.'dır. Bakım - onarım gideri de I 
5 milyon TL. civarındadır. I 

Bakanlığım Erzurum II Müdürlüğü emrine tahsis I 
edilmiş bulunan bu arabalardan, Vali ve İlçelerde de I 
Kaymakamlar ihtiyaç halinde hizmette kullanmakta- I 
dırlar. 

Cevap 3. Erzurum ve yöresinde «Tohumluk pa- I 
tates . yetiştiriciliğinin yasaklanması» söz konusu de- I 
ğildir. Ancak, dünyanın birçok yerinde problem ola- i 
rak bilinen «myoplasma - iplilksi filiz», hem de bakte- I 
riyel ve fungal hastalıklarının yaygınlaşmış olması I 
nedeniyle, tohumculuk yapılsa dahi, 308 sayılı «To- I 
humluk Kontrol ve Sertifikasyonu» kanununun ge- I 
rektirdiği şartlara uygun sertifika alınamamaktadır. I 

Halen yörede kendi tohumluğunu üretmek iste-* I 
yen çiftçilere; temiz tohum kullanmak ve münavebe I 
uygulamak şeklinde tavsiyede bulunulmaktadır. I 

Arz ederim. I 
H. Hüsnü Doğan I 

Tarım Orman ve Köyişleri I 
Bakanı L 

2. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay- I 
seri - Develi İlçesine bağlı bazı köylerin yol ve içme I 
suyu sorunlarına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve I 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı I 
(7/1509) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri I 

Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı olarak I 
cevaplandırılmasını arz öderim. I 

Mehmet Üner I 
Kayseri I 

1. Kayseri Develi ilçesine bağlı 115 haneli, 6Q0'e I 
yakın insanımızın yaşadığı Satı Köyünde bulunan j 
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mevcut içme suyunun yetersizliği köylülerimiz tara
fından ifade edilmektedir. Bu köyün içme suyunun 
yeterli hale getirilebilmesi için konu ile ilgili 1987 yı
lında herhangi bir çalışma yapılacak mıdır? 

2. Kayseri - Develi Gazi Köyünün; Develi -
Yahyalı ana yoluna asfaltla bağlanmasından sonra 
Gazi Köyle öksüt Köyü arasındaki 3 km.'lik yolun 
1987 yılında asfaltlanması programda mıdır? 

3. Develi Kızık Köyü'nün yeni yerleşim alanı
na, içme suyu 1987 yılınlda getirilebilecek midir? 

4. Gümüşdere Köyündeki sulama kanalları top
rak ve tabiî kanaldır. Bunların ıslahı ve beton kana
la dönüştürülmesi 1987 yılında mümkün olabilecek 
midir? 

5. Develi Çomaklı Köyüne 1983 yılında yapılan 
sulama suyu şebekesi yetersiz plastik boru döşenme
si neticesinde arzu edilen verime ulaşılamamıştır. Dö
şenen bu plastik boruyu yeterli hale getirmeyi ve 
köyiçi sulama kanallarını beton kanal olarak yenile
mek 1987 yılı programında var mıdır? 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

Özel Kalem Müdürlüğü 20 . 2 . 1987 
Sayı : ÖKM^2-21 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Gen. Sek, Ka. ve Kar. Müd.'lüğünün 13 Ocak 

1987 tarih ve 7/1509-7561/30067 sayılı yazısı. 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in «Kay-
ıseri - Develi İlçesine bağlı bazı köylerin yol ve içme 
suyu» hakkındaki yazılı soru önergesinin cevabı ekte 
takdim edilmekteldir. 

Arz ederim. 
H. (Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Kayseri Milletvekili Sayın Mehmet Üner'in Yazılı 
Soru Önergesinin Cevabidir 

Cevap 1 - 3. Kayseri - Develi - Satı köyü ve 
Kızık köyünün yeni yerleşim alanı 1987 yılı içme-
suyu program tekliflerinde yer almamaktadır. Her iki 
köyün içmesuyu durumunun yerinde tetkik edilmesi 
için Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü Bölge Müdürlü
ğüne talimat verilmiştir. 

Cevap 2. Kayseri - Develi Gazi Köyü ile Öksüt 
köyü arasındaki 3 Km.'lik yolun asfaltlanması 1987 
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yılı köy yolları tasarı yapım programında yer alma
makta olup, ileriki yıllarda bütçe imkânları ölçüsün
de değerlendirilmesine, çalışılacaktır. 

Cevap 4. Kayseri ilinlde Gümüşdere isimli köy 
tespit edilememiştir. 

Cevap 5. Kayseri - Develi - Çomaklı sulama pro
jesi Bakanlığımız 1987 yılı yatırım programında bu-
lunmamakta'dır. Adı geçen köyde Bakanlığımızca 1983 
yılında sulama tesisi yaptırılmıştır. Tesise yeterli mik
tarda plastik boru döşenmesi ve köy içi sulama ka
nallarının beton yaptırılması hakkındaki taleplerin 
mahallen tetkiki için Kayseri Köy Hizmetleri 4 üncü 
Bölge Müdürlüğüne talimat verilmiş olup, tetkik ne
ticesine göre gerekli işlem yapılacaktır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlıı' 
nun, Doğu Anadolu bölgesindeki hayvan üreticileri
nin desteklenmesine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1516) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafımdan yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Doğu Anadolu Bölgesinde hayvan üre
ticilerine verilen kredilere tatbik edilen faizlere ayrı 
bir faiz statüsü uygulanamaz mı? 

Soru 2. Hayvancılığı desteklemek amacıyla, uy
gulamaya konulan % 20 yem sübvansiyonu Doğu 
Anadolu üreticileri için daha yüksek oranda uygula
namaz mı? 

Soru 3. Doğu Anadolu üreticilerine yem bitkile
ri üretimi için düşük faizli kredi verilemez mi? 

Soru 4. Doğu Anadolu Bölgesinde hayvanların 
ıslahı bakımından, sunî ve tabiî tohumlama çalışma
larına hız verilemez mi? 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı 

özel Kalem Müdürlüğü 20 
Sayı : ÖKM-2-60 

2 . 1987 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sek. Ka. ve Kar. Md.'lüğünün 20 Ocak 

1987 tarih ve 7/1516-7592/30215 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edil
miştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

Erzurum Milletvekili Sayiin Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1, 2, 3. Daha önce Bakanlığıma intikal 
eden «Doğu Anadolu'daki Üreticiler lehine bazı ted
birler alınması» hakkındaki yazılı soru önergesine 
verdiğim cevapta bu konular aydınlatılmıştır. 

Malumları olduğu üzere, 7.6.1986 tarih ve 19130 
sayılı Resmî Gazete'de yayınlanan 5.6.1986 tarih ve 
86/10716 sayılı Kararname gereğince, Hayvancılık ve 
Su ürünleri konularında öz kaynaktan projeye dayalı 
yatırım yapacaklara kalkınmada öncelikli yörelerde 
toplam yatırım tutarının % 30'u diğer yörelerde ise 
% 25'i oranında Kaynak Kullanımı Destekleme Fo
nundan destekleme primi verilmeye başlanmıştır. 

. Bu prim tamamen karşılıksız olup, sermaye sıkın
tısı içerisin'de olan, bilhassa doğudaki, çiftçilerimize 
büyük rahatlık getirmiştir. 

Cevap 4. Doğu Anadolu Bölgesinde Bakanlık 
olarak bazı projeler uygulamaktayız. Erzurum Kırsal 
Kalkınma Projesi ile Tabiî ve Sunî Tohumlama Pro
jeleri söz konusu yörelerin hızlı bir şekilde kalkın-
dırılma'sı için uygulanmakta olan projedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, biyogaz tesisi yapılan köylere ilişkin sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m yazılı cevabı (711518) 

— €S — 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 
Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ederim. I 

Saygılarımla. I 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Türkiye'mizde şu ana kadar iller itiba- I 

riyle hangi köylerinde Biyogaz tesisi yapılmıştır? 
Soru 2. Bu Biyogaz tesisleri için iller, köyleri ve | 

köylerdeki kimlere ne miktar kredi verilmiştir? 
Soru 3. Bu Biyogaz tesisleri halihazırda çalış

makta mıdır? Yoksa muattal durumda mıdır? I 
Soru 4. Kişiler ve haneye ait olmak üzere yapıl- I 

mış bu tesislerin köyün tüm evlerini kapsayacak şe
kilde yapılması ve çalıştırılması koşulu aranmış mıdır? I 

Soru 5. Bu konularda DPT ve TÜBtTAK ile bir
likte bir araştırmayı uygun bulur musunuz? 

T. C. 
Tarım Orman ve 20.2.1987 

Köyişleri Bakanlığı I 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-51 I 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Genel Sekreterlik Kanunlar ve Kararlar Mü- I 
düdüğünün 20 Ocak 1987 tarih ve 7/1518-7594/30217 
sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi NaHbantoğlu'nun I 
«Biyogaz tesisi yapılan köyler» hakkındaki yazılı soru I 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun j 
yazılı soru önergesinin cevabıdır I 

Cevap 1. Türkiye\ie bugüne kadar toprak ve su 
kredisi ite Devlet yatırımı olarak yapılan ve devam 
eden biyogaz tesislerinin illere göre dağıımı (Ek : 1) 
listede gösterilmiştir. 

Cevap 2. Yapılan biyogaz tesislerinde kimlere ne I 
kadar kredi ödendiği (pik : II) listede gösterilmiştir. I 

Cevap 3. Yapılan biyogaz tesisleri çiftçilere çalı- I 
şır vaziyette teslim edilmiştir. Bu tesisleri çalıştıranla- I 
dıklarına dair çiftçiler tarafından Bakanlığımıza her- I 
hangi bir problem intikal etmemiştir. I 

Cevap 4. Bugüne kadar yapılan bütün tesisler 
aile tipi küçük tesislerdir. Büyük hayvancı işletmele
rinden de talepler gelmiş, bunlara gerekli teknik bil- [ 
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giler verilmiş, ancak bugüne kadar böyle bir uygula
ma olmamıştır. 

Cevap 5. 8.10.1980 ferihinde T. C. Hükümeti ile 
UNICEF arasında yapılan anlaşma DPT'nın koordi
natörlüğünde yürütülmüştür. Bu anlaşma Bakanlığı- -

, mız, Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanlığı ve MTA 
tarafından desteklenmiştir. 

Teşkilatımız tarafından yürütülen araçtırma çalış
maları, yeterli done elde edildikten sonra sona ere^ 
çektir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Ek : 1 
Toprak ve su kredisi ile Devlet yatırımları olarak 

iller itibariyle yapılan hiyogaz tesisleri adedi 

Proje adedi 
Sıra : 
No. ilin Adı Kredili T. Yardım Toplam 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

. 9 
10! 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20-
21 
22 

Afyon 
Amagya 
Ankara 
Artvin 
Burdur 
Çanakkale 
Çankırı 
Çorum 
İçel 
İsparta 
İstanbul 
Kahramanmaraş 
Kastamonu 
Konya 
Malatya 
Niğde 
Samsun 
Tekirdağ 
Tokat 
Trabzon 
Tunceli 
Zonguldak 

3 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 

— 
6 
1 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
l 
1 
8 
î 

— 

3 
101 (x) 
— 

1 
— 
— 
— 

2 
— 
— 
— 
— 
— 
— 
— 

7 
— 
— 

1 
— 

4 

3 
7 

102 
1 
4 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
4 
2 
2 
1 

14 
1 
1 
9 
1 
4 

Toplam 51 119 170 

(x) Ankara 11 Özel İdaresi ve mülga Teknik Zi
raat Müdürlüğü tarafından müştereken yapılmıştır, 
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Sıra, 
No.. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
â 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21! 
22 
23 
24 
2S 
26 
27 
28 
29 

İH 

AFYON 
AFYON 
AFYON 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
AMASYA 
ANKARA 
ARTVÎN 
BURDUR 
BURDUR 
[BURDUR 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSPARTA 
İSTANBUL 
KAHRAMANMARAŞ 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KASTAMONU 
KONYA 
KONYA 

İlçesi 

Sincanlı 
Sandıklı 
Şuhu* 

— 
— 

G. Hacıköy 
Merzifon 
Elmadağ 

— 
- — 

Merkez 
Merkez 

— 
— 
— 

Keçiborlu 
Merkez 

— 
Merkez 
Merkez 

— 
Üsküdar 

I 

Merkez 
Araç 
Tosya 
Araç 

— 
—. 

Köyü 

Merkez 
Kusura 
Atlıhisar ' 

— 
G. Hacıköy 
Doluca 
Esentepe 
K. Hasan 

— 
— 

Günalan 
Günalan 

— 
— 
— , 

Gümüşgün 
- — 

— 
Yakaören 
Deregümü 

— 
Reşadiye 

— 
Çerçi 
Yenice 
Çaybaşı 
Balçıkhisar 

— 
— 

Çiftçi Adı ye Soyadı 

Fevzi Karakoyun 
Sait Keleş 
Mevlüt Aydın 
Kazım Fındık 
Hasan Kemal 
Calbir Aydın 
Burhan Özyıldız 
Nazım Karademir 
Niyazi Albayrak 
Durmuş Ali Durmuş 
Ali Coşkun 
Şevki Erdem 
İsmail Hakkı Ağa 
Müslim Caf eroğlu 
Sultan Özcan 
Ünal Ünal 
Mehmet Suçağlar 
Mevlüt Demirtaş 
Osman Kırtay 
M. Kemal Erdoğan 
Turan Tokmak 
Nihat Sanatkâr 
Yaşar Geyik 
Rasim Güvenç 
Hasan Aydm 
Ahmet Danacı 
Selim Okuyucu 
Durmuş Karabicak 
M. Nati Gücüyener, 

Keşif Tuta 

323 3 
544 5 
385 7 
245 1 

2 101 5 
716 0 
387 5 
525 8 
216 4 

' 258 1 
3H8 5 
367 0 
237 8 
177 4 
222 2 
334 6 
328 6 
326 8 
338 9 
338 9 
268 2 
341 6 
86 8 

331 1 
311 9 
702 5 
447 5 
236 6 
236 6 



Sıra 
No. İH İlçesi Köyü 

30 
31! 

32 
33 
34 
35 
36 
37ı 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
47ı 
48 
49 
50 
51! 

MALATYA 
MALATYA 

NİĞDE 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN 
SAMSUN . 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
(TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TRABZON 
TUNCELİ 
ÇORUM 

Merkez 

Aksaray 
— 

'• — 
— 
— 
— 

Havza 
— 

Hayrabolu 
Züe 

— 
— ' • ' 

— 
— 
— 
— 
— 
— 

Mazgirt 
— 

— 
Hanımın, 
Çift 
Ağaçlı 

— 
— 
— 
— 
— 

Cem 
— 

Merkez 
Merkez 

— 
— 
— 
— 
— 
— 
— -

Yalıncak 
Yelleğen 

— 

Çiftçi Adı ye Soyadı Keşif Tuta 

Mehmet Şahin 181 2 
A. Osman Gündüz 218 7 

Mustafa Bingöl 
Mehmet Güven 
Sadık Birer 
Hüseyin Konuk 
Ahmet Hamurcu 
Musa Hamurcu 
Cemal Demir 
Davut Soğer 
Vasıf Çıraoğlu 
Selahattin Erdem 
Hacı Ahmet Tomar 
Şükrü Doğanay 
İsmail Hakkı Doğana^ 
Mehmet Şahin 
Mehmet Kazoz 
Ali Sait Bektaş 
Ali Akyüz 
Kezban Bozkurt 
Düzgün Cevahir 
Hüseyin Kıyak 

862 6 
869 1 
159 6 
186 5 
442 6 
422 6 
410 4 
422 5 
845 3 
291 4 
248 1 
169 5 
16â 5 

• 281 1 
281 1 
282 4 
300 7 
359 6 
221 7 
223 3 
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5. — Sinop Milletvekili H. Barış Çan'ın, Sinop 
İli Gerze ilçesine bağlı bazı köylerin mezarlıklarında 
bulunan ağaçların kesimi için bir müteahhide izin 
verildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı 
(7/1523) 

T.B.M.M. Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın T.C. Tarım Orman ve Köy

işleri Bakanı Sayın Hüsnü Doğan tarafından yazılı 
olarak cevaplandırılmasını arz ederim. 

Barış Can 
Sinop 

Sinop İlinin Gerze İlçesine bağlı Hacıselli, Tilki
lik, Karaağaç, Kerim ve Güzelyurt köylerinin mezar
lıklarında bulunan ağaçların bir müteahhit tarafın
dan nasıl alındığı bilinmeyen «kesim kararı» ile kesil
mek istendiğini, köylülerin direnişleri ve Sinop Vali
sinin de olaya müdahale etmesi ile kesimin şimdilik 
durduğunu, ancak anılan köyler halkının huzursuz 
olduğunu öğrenmiş bulunmaktayım. Bu durumda: 

1. İrşat Bayraktar isimli odun müteahhidi, köy 
derneğine sormadan ve 2886 sayüı Yasaya aykırı 
olarak Kastamonu Orman Bölge Bş. Md. den bu ke
sim iznini nasıl alabilmiştir? 

2. Anılan köylere ait olan mezarlık ağaçlarının 
kesim izinlerinin gerekçesi nedir? Mezarlıktan başka 
keşim alanları yok mudur? 

3. Özellikle Hacıselli Köyü % 70 eğimlidir. Ke
simle birlikte (şayet yapılırsa) şiddetli bir erozyon teh
likesi sözkonusudur. Bu konuda ne düşünülmektedir? 

4. Anılan köylerin halkları kesime karşıdır. İzin 
veren makamlar köylünün görüşüne niçin başvurma
mışlardır? 

T.C. 
Tarım Orman ve 20.2.1987 

Köyişleri Bakanlığı 
özel Kalem 
Müdürlüğü 

Sayı: ÖKM 2-59 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: Genel Sek. Ka. ve Kar. Müdürlüğünün 
22 Ocak 1987 tarih ve 7/1523-7628/30330 sayılı yazısı. 

Sinop Milletvekili Sayın Barış Çan'ın yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

Sinop Milletvekili Sayın Barış Çan'ın 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanun 
ile değişik 1 inci maddesinde orman tanımı dışında 
kalan yani orman sayılmayan yerlerden, sahiplerinin 
ne şekilde faydalanacakları, aynı kanunun 116 ncı 
maddesinde ve 18 Mayıs 1984 gün ve 18405 sayılı 
Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren «Or
man Sayılmayan Yerlerdeki Ağaç ve Ağaççıklardan 
Sahiplerinin Faydalanma Şekil ve Esasları Hakkın
daki Yönetmelikle açıklanmıştır. 

Her yerde olduğu gibi Sinop-Gerze İlçesi Hacı
selli, Tilkilik, Karaağaç, Kerim ve Güzelyurt köyle
rinde de yapılan tapulu kesim işlemleri de kanun ve 
ilgili mevzuat hükümlerine göre yürütülmüş ve yürü
tülmektedir. 

Bahis konusu köylerin mezarlıkları, 6831 sayılı Or
man Kanununun 1 inci maddesi (D) bendinde (Şehir 
mezariıklarıyla kasaba ve köylerin hudutları içinde 
bulunan eski (kadim) mezarlıklardaki ağaç ve ağaççık
larla örtülü yerler orman sayılmaz) belirtildiği gibi 
orman sayılmamaktadır. 

Mezarlıklardan yapılan kesimler köy ihtiyar he
yetinin yazılı talebi üzerine yapılmaktadır. Gerze'de 
ayrıca köy ihtiyar heyetine verilen kesimler bizzat 
Gerze Kaymakamının bilgisi ve onayı ile gerçekleş
tirilmiştir. Kesimlerden elde edilen emval ise ihale 
yoluyla yine bizzat Gerze Kaymakamının bilgisi ve 
emri ile ihale olunan kişilere satılmıştır. Bu ihale iş
lemlerinden Orman İdaresinin bir ilgisi bulunma
maktadır. 

Mevzuatımıza göre kesim talebinde bulunan ger
çek veya tüzelkişilerin talepleri Orman İşletme Müdür
lüklerinde incelenmekte, hazırlanan kesim raporları 
Orman Bölge Müdürlüklerince incelenip onaylanmak
ta, onaylı raporlara göre yine Orman Işletmelerimiz-
ce kesilmek istenen ağaçlar teskere talimatı hüküm
lerine göre kesilip piyasaya sahipleri tarafından inti
kal ettirilmektedir. 

Köylülerin ve Sinop Valiliğinin, yapılan kesim 
işlemleri için Orman İdaresine herhangi bir yazılı 
müracaatı olmamıştır. Hiçbir engelleme sözkonusu 
değildir. Ayrıca; 

1. İrşat Bayraktar isimli müteahhit Orman İda
resinin muhatabı değildir. Gerçe Kaymakamlığı me
zarlıklarda yapılan kesimlerden elde edilen emvali iha
le yolu ile satmıştır. Yapılan kesim işlemleri mevzuata 
uygun olarak yürütülmüştür. Kesimlerde derneğin ve
ya üçüncü şahısların muvafakati aranmaz zira ilgili 
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Yönetmeliğin 36 ncı maddesine göre mezarlıklardan 
yapılan kesimler, mülkî idare amirlerince (Kayma
kam veya valilik) verilecek sıhhî ve idarî yönden bir 
sakınca olmadığını bildirir belge alındıktan sonra ya
pılmaktadır. 

2. Mezarlıklar.orman sayılmayan yerler olduğun
dan köy ihtiyar heyetinin müracaatı yeterli gerek
çedir. Köy hükmî şahsına ait başkaca bir kesim ta
lebi yoktur. 

3. Hacıselli Köyü mezarlığından yapılacak kesi
me gerekli izin verilmiş ancak kesim şu anda yapıl
mamıştır. Yaz aylarında kesim yapılacaktır. 

4. Yukarıda belirtilen köy mezarlıklarından ya
pılan kesimler için köylülerden Orman İdaresine ke
simin yapılmaması hususunda bir müracaat gelme
miştir. Bu itibarla köylünün görüşü alınmamıştır. Ay
rıca mevzuatımızda da böyle bir hüküm bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 
Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı 

6. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Alman
ya'nın Hagen Şehrindeki Türk Hava Yolları acen
teliğinin bilet satışlarında yolsuzluk yaptığı iddiasına 
ilişkin sorusu ve Ulaştırma Bakanı Veysel Atasoy' 
un yazılı cevabı (711525) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Ulaştırma Bakanı Veysel Ata

soy tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz 
ederim. 

Saygılarımla. 
20.1.1987 

Cüneyt Canver 

' Adana 
1. Almanya'nın Hagen şehrinde THY'nın acen

teliğinin Nurettin Çınar hakkında; müşterilere ver
diği biletleri tam, muhasebeye verilen dip kuponları 
ise çocuk ve bebek gösterdiği iddiası ile Genel Mü
dürlüğünüzce dava açılmış mıdır? 

2. Bu şahsa çıkarılan zimmetin 400 000 - 2 000 000 
mark arasında olduğu iddiası doğru mudur? 

3. Bu şahıs hakkında açılan davanın dosya nu
marası nedir? Dava hangi aşamadadır? 

4. Bu şahsın bu suiistimali ne zaman ve kimler 
tarafından ortaya çıkarılmıştır? THY'nın yabancı ül
kelerdeki acentelerinin denetlenmesi hangi esaslara 
göre gerçekleşmektedir? 

T. C. 
Ulaştırma Bakanlığı 20.2.1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15-240-5488 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 22.1.1987 gün ve 7/1525/7631/30338 sayılı 

yazınız. 
Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canver'in, Al

manya'nın Hagen şehrindeki Türk Hava Yolları Acen
teliğinin bilet satışlarında yolsuzluk yapıldığı iddiası
na İlişkin yazılı soru önergesi incelenmiş olup, cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Almanya'nın Hagen Şehrindeki THY'nın 
Acenteliğinin Nurettin Çınar hakkında; müşterilere 
verdiği biletleri tam, muhasebeye verilen dip kupon
ları ise çocuk ve bebek gösterdiği iddiası ile Genel 
Müdürlüğünüzce dava açılmış mıdır? 

Cevap 1. Türk Hava Yolları A.O. biletleri üze
rinde, muhasebe kuponuna çocuk/bebek ücreti, uçuş 
kuponuna ise tam yolcu ücreti yazarak veya çocuk/ 
bebek biletlerini tam yolcu ücreti üzerinden iadeye 
alan Nurettin Çınar hakkında Almanya'da hukukî 
ve cezaî takibat yapılmıştır. 

Soru 2. Bu şahsa çıkarılan zimmetlin 400 000 -
2 000 000 Mark arasında olduğu iddiası doğru mudur? 

Cevap 2. Nurettin Çınar'ın söz konusu fiilleri 
nedeniyle Türk Hava Yolları A.O.'nın tespit edilen 
zararı DMK. 521 228.- tutarındadır. 

Soru 3. Bu şahıs hakkında açılanın davanın dos
ya numarası nedir? Dava hangi aşamadadır? 

Cevap 3; Hagen Asliye Hukuk Mahkemesinde 
19.099/85 dosya numarası ile Nurettin Çınar aleyhine 
DMK. 521 228.- tutarındaki meblağın tahsili talebiy
le açılan davada mahkeme .12.12.1985 tanihli duruş
mada söz konusu meblağın adı geçenden tahsiline ka
rar vermişse de ilgilinin vaki itirazı üzerine dava aynı 
mahkemede halen devam etmektedir. 

Ayrıca, Nurettin Çınar'ın bahis konusu fiilleri ne
deni ile «Dolandırıcılık, Evrakta Sahtekârlık ve Emni
yeti Suiistimal» suçlarından, Hagen Savcılığına THY 
A.O.'ğınca yapılan şikâyet üzerine, Savcılıkça 14 J5 
188/86 sayılı dosya tanzim edilerek tahkikat açıl
mıştır. 

Soru 4. Bu şahsın bu suiistimali ne zaman ve 
kimler tarafından ortaya çıkarılmıştır? THY'nın ya
bancı ülkelerindeki acentelerinin denetlenmesi hangi 
esaslara göre gerçekleşmektedir? 

70 — 
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Cevap 5. Adı geçen acentenin bu ihlalleri, Türk 
Hava Yolları A.O.'nın (Düsseldorf Müdürlüğünce or
taya çıkarılmasını müteakip sözleşmesi feshedilmiştir. 

Yurt dışı acenteler Türk Hava Yolları A.O.'nın 
Yönetmelik ve Yönergeleri doğrultusunda denetlen
mektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Afyon Alkaloit Fabrikasının tam kapasite ile çalışma
masının nedenlerine ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
in yazılı cevabı (7/1528) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Afyon İlinin iBolvadin İlçesinde yapıl
mış olan Alkaloit Fabrikası 1981 yılından itibaren ça
lıştırıldığı halde, neden hâlâ tam kapasite ile çalıştı
rılmamaktadır? 

Soru 2. Fabrika tam kapasite çalıştırılıp üretilen 
bütün kapsüller kullanılacakken, neden %50 kapasite 
ile çalıştırılıp üretilen kapsüllerin bir kısmı da yapıl
maktadır? Bu, millî servetin ziyaı değil midir? 

Soru 3. Bu Fabrikayı yapan firma (Kmoll AG), 
fabrikayı 1978\ie bitirmesi gerekirken neden 1981'de 
bitirmiştir? Bu gecikmeden ötürü ceza uygulanmış 
mıdır? 

Soru 4. Fabrikayı yapan firmaya teminatı neden 
iade edilmiştir? 

Soru 5. T.M.O. tarafından alınıp depolanan kap
süllerin farelerden korunması için fenne uygun ol
mayan biçimde fare zehiri kullanılması nedeniyle bu
nu saptayan tek alıcı dış ülke Hollanda Hükümetinin 
bu durumu saptadığı (için aldığı kozaları iade ettiği 
doğru mudu? 

Bu sebeple ilgililer hakkında ne işlem yapılmıştır? 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.2.1987 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürü 
Sayı : ÖKM ,. 2-97 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sök. Ka. ve Kar. Md.'lüğünün 26 

Ocak 1987 tarih ve 7/1528-7649/30368 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmekte
dir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. Afyon Alkaloitleri Fabrikasının işleme 
kapasitesi 20.000 Ton/Yıl kapsüldür. Fabrika yakla
şık iki yıldan bu yana tam kapasite ile çalışmaktadır. 

Cevap 2. Haşhaş ekimi 1974 yılında srbest bı
rakılmış, başlangıçta 200 000 dekar olan ekim alanı 
yıldan yıla artarak 1977 ve 1978 yıllarında 1 000 000 
dekara ulaşmıştır. 

Üretimde meydana gelen kapsül fazlalığı stoklarda 
büyük birikimlere sebep olmuştur. Haşhaş kapsülü ha
cimli ve hidroskopik bir emtea olduğundan ve ihra
catı da kısıtlı bulunduğundan Ofis depoları kifayet 
etmemiş ve köylerde bulunabilen muhafazaya elveriş
siz genellikle 20 - 30 tonluk depolara konulmuştur. 
Ancak kapak depolar da yeterli olmadığından mec
buriyet karşısında açık arazide yığın şeklinde muha
fazasına çalışılmıştır. 

(Bilahare yapılan tetkiklerde açık yığınlarda uzun 
süre beklemelerinden dolayı kıymet kaybına uğrayan 
ve işlenmeleri ekonomik olmayan 1980 yılı öncesine 
ait 17 721 ton kapsül 1985 yılında imha edilmiştir. 

Cevap 3. Kurucu Firma Knoll AG ile akdedilen 
mukavele gereği A.A. Fabrikasının inşaat ve montaj 
işler T.M.O. Genel Müdürlüğünün yükümlülüğünde 
olup söz konusu işler Genel Müdürlükçe Türk müteah
hitlere ihale edilmiştir. Ancak 1978 - 1979 yıllarında 
memleketimizin içinde bulunduğu döviz darboğazı ne
deniyle makine - teçhizatla ilgili transferlerin za
manında yapılamaması, ayrıca fabrikanın inşaatında 
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gerekli demir, çimento ve diğer malzemelerin temi
nindeki güçlükler nedeniyle inşaat ve montaj işleri 
planlanan zamanda bitirilememiş ve gecikmeyle de
neme çalışmalarına 1981 yılında başlanabilmiştir. 

Bu nedenle, belirtilen dönem içerisindeki gecikme 
Knoll AG'den kaynaklanmadığından herhangi bir ce
za uygulaması mümkün olamamaktadır. 

Cevap 4. Afyon Alkaloitleri Fabrikasının kesin 
kabul işlemleri halen tamamlanmadığından kurucu 
Alman Knoll AG firmasının teminatları iade edilme
miştir. . 

Cevap 5. T.M.O. Alkaloid ürünlerinde fare ze-
biri olduğu hakkında Türkiye mahreçli haberler çık
mıştır. Bu haber ihracatımız üzerinde menfî etki yap
mış ancak ürünlerimizde herhangi bir zehir bulun
madığı alıcılarımızca tespit edilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakam 

8. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
haşhaş ekim sahalarının genişletilmesine ilişkin Baş
bakandan sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1532) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Başbakan tarafından yazılı 
olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. Haşhaş ekim sahaları genişletilemez mi? 
Soru 2. Kapatılmış olan haşhaş yağı imalatha

neleri, küçük esnaflar halk kooperatiflerinde birleş
tirilerek açılıp çalıştırılamaz mı? 

Soru 3. Haşhaş kapsülünü T.M.O. aldığına göre 
haşhaş tohumlarını da alamaz mı? 

Soru 4. T.M.O. alım merkezlerinde basit bir kır
ma merdanesi kurularak, tek tek kesilerek haşhaş kap
sülü teslimi zorunluğu kaldırılamaz mı? 

Soru 5. Haşhaş ekimi, pancar ekimlinde olduğu 
gibi bir uygulama ile T.M.O. yetkililerince yaptırıla-
maz mı? (Müsaade ve denetimlerle). 
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T. C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24.2.1987 

Bakanlığı 
özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM - 2-96 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : Genel Sek. Ka. ve Kar. Md.'lüğünün 26 

Ocak 1987 tarih ve 7/1532-7653/30372 sayılı yazısı. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 

yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmek
tedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. 1977 ve 1978 yıllarında kapsül üreti
mindeki artış fazla miktarda stok birikimine sebep ol
muştur. Stok birikimini önlemek için 1978 yılında 
ekim alanlarında üretim planlaması yapılmıştır. 1986 
yılında stokların normal seviyeye inmesi nedeniyle 
20 000 ton/yıllık fabrika kapasitesine göre yeniden 
bir ekim planlaması yapılarak bir önceki yıla göre 
% 135'lik bir artışla bu sene 208 000 dekarlık alanda 
ekim izni verilmiştir. 

Cevap 2. 1972 yılından itibaren ülkemizde haşhaş 
ekiminin tamamen yasaklanmasından sonra yağ ima
lathanelerinin çok büyük bir kısmı kapanmıştır. 

1974 yılında yeniden haşhaş ekimine başlanmasıyla 
yağ imalathaneleri de faaliyete geçmiştir. Ancak, mev
cut imalathaneler tamamen iptidai olarak ve çok bü
yük bir kısmı köylerde çalıştığından kesin sayılarını 
tespit etmek mümkün olmamakla birlikte 90 kadar 
imalathane mevcut olduğu anlaşılmaktadır. 

Haşhaş ekim mıntıkalarındaki haşhaş yağı ima
lathaneleri genellikle, üreticinin haşhaş tohumundan 
basit usullerle yağ çıkarmakta, yağını üretici almakta, 
küspesi ise imalathaneciye kalmaktadır. , 

Piyasaya çıkan tohumda bir yağ fabrikasını çalış
tırabilecek miktarda olmamaktadır. 

Cevap 3. Haşhaş kapsülü uyuşturucu madde 
ihtiva ettiğinden ve bir aile işletmeciliği tarzında üre
timi yapıldığından bir çiftçi ailesinin ektiği alan en 
fazla 5 dekarlık bir sahayı kapsamaktadır. 
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Haşhaş tohumu çok yönlü kullanım alanına sahip 
olduğundan genellikle üreticinin bu dar sahadan elde 
ettiği tohum kendisi tarafından tüketilmektedir. 

Piyasaya çıkarılan lihraçlık mavi tohum ve az mik
tarda arz edilen diğer renklerdeki tohumun fiyatı ika
me ürünlere oranla yüksektir. 

Bu nedenle, Toprak Mahsulleri Ofisinin destekle
me alımı yapmasına bu safhada gerek görülmemekte
dir. 

Cevap 4. Haşhaş kapsülü hacimli bir emtea ol
duğundan üretici tarafından tohumluk olarak TMO 
alım merkezlerine getirilmesinde nakliyesi üreticinin 
aleyhine olan bir unsurdur. 

Ayrıca, kapsüllerin son çizim kontroluna imkân 
verecek büyüklükte bir kaç parçaya bölünmek sure
tiyle getirilmesi yeterli olmaktadır. Bu konuda üreti
cinin herhangi bir şikâyeti de bulunmamaktadır. 

Cevap 5. 'Haşhaş genellikle kıraç ve dağlık arazide 
yetiştirilmektedir. Bununla beraber kaliteli haşhaş üre
timi için tohum, gübre, çapa v.s. karşılığı olarak söz
leşme yapılan üreticilere avans verilmektedir. Ayrıca, 
kapsülü % 05 ve daha yukarı morfin ihtiva eden 
sözleşmeli üreticilerin kapsüllerinin alım fiyatına ila
veten prim ödenmektedir. 

Haşhaş ekimi 3298 sayılı Kanun gereğince mü
saadeli ve denetime tabi olarak yapılmaktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

9. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, Şan
lıurfa İlinin ortasından geçen Karakoyunlu Deresinin 
ıslahına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı 
İsmail Safa Giray'ın yazılı cevabı (7(1533) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
- Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını saygı 
ile arz ederim. 

Vecihi Ataklı 
Şanlıurfa 

Yıllardan beri Şanlıurfa Şehrinin ortasından geçen, 
bir yandan bu tarihî ve güzel şehrin görüntüsünü bo
zan, diğer yandan, taşıdığı pislik dolayısıyla çeşitli 
cilt ve enfeksiyon hastalıklarına kaynak olan Kara
koyunlu Deresi, son yıllarda şark çıbanı olarak nite
lenen cilt hastalığının yeniden yayılmasına uygun bir 
ortam oluşturmaktadır. 

Sayın Başbakanın Şanlıurfa'yı ziyaretlerinde bu ko
nu üzerinde hassasiyetle durulacağının ifade edildiği 

ve DSİ Genel Müdürlüğüne gerekli direktifin veril
diği bilinmektedir. 

1. DSİ Genel Müdürlüğü, tarafından yapılan Ka-
rakoyun Deresi Islah Projesinin 1987 yılı programına 
alındığı ve 1 milyar-350 milyon lira keşif bedeli tes
pit edildiği bilinmektedir. 

a) Belediyenin kendi imkânları ile bu projeyi ger
çekleştirmesi mümkün olmadığına göre, Bakanlık bu 
projeyi DSİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleş
tirecek midir? 

b) Konunun önemi ve aciliyeti göz önünde tu
tularak, proje için öngörülen 1 milyar 350 milyon 
lira, 1987 yılı içinde tahsis edilecek ve derenin ıslahı 
bu yıl içinde tamamlanacak mıdır? 

2. Islah projesi müteakip yıllar için geliştirile
cek midir? Geliştirilecekse projeye neler eklenecek ve 
hangi sıra ve zaman süresi içerisinde tamamlana
caktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve iskân Bakanlığı 23.2.1987 

Basın ve Halkla İlişkiler 
Müşavirliği 

Ankara 
Sayı : A-13/01/816 

Konu : Şanlıurfa Milletvekili 
Sayın Vecihi Ataklı'nın 
Yazılı Soru Önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
ilgi : 26 Ocak 1987 gün ve 7/1533-7655/30399 

sayılı yazınız. 

Şanlıurfa ilinin ortasından geçen Karakoyun De
resinin ıslahı konusunda, Şanlıurfa Milletvekili Sayın 
Vecihi Ataklı'nın Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru 
önergesine ilişkin ilgi yazınız gereğince, önergede yer 
alan hususlar incelenmiş ve sorular itibariyle cevap
larımız aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından yapı
lan Karakoyun Deresi ıslah projesinin 1987 yılı prog
ramına alındığı ve 1 milyar 350 milyon lira keşif bede
li tespit edildiği bilinmektedir. 

a) Belediyenin kendi imkânları ile bu projeyi ger
çekleştirmesi mümkün olmadığına göre, Bakanlık bu 
projeyi DSİ Genel Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleş
tirecek midir? 

b) Konunun önemi ve aciliyeti göz önünde tu
tularak, proje için öngörülen 1 milyar 350 milyon li
ra 1987 yılı içinde tahsis edilecek ye derenin ıslahı bu 
yıl içinde tamamlanacak mıdır? 
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Cevap 1. Şanlıurfa Merkez Karakoyun Deresi
nin ıslahı konusunda DSİ Genel Müdürlüğümüzce 
gerekli etüt yapılmış ve dere sularının düzgün bir 
şekilde akaûbilmesi için dere yatağının tanzimi ile su
ların belli bir yataktan akması, göçüklerin ve taşkın
ların önlenmesi, menbada 18,30 m. yüksekte toprak 
dolgu bir sel kapanıyla mansabında toprak kanal ve 
şehir içinde de iki taraflı istinat duvarı inşasını içe
ren ıslah projesi geliştirilmiştir. 

1 350 000 000.- CTL.'sı yatırımı gerektiren ıslah 
projesinde taşkın koruma işlerine yeterli ödeneğin ve
rilememesi nedeniyle, Öncelikle şehire gelecek taşkın 
sularının kontrol altına alınması ve şehir içindeki taş
kınların önlenebilmesi için sel kapanı inşasının ele alın
ması zorunlu görülerek konu DSİ Genel Müdürlüğü
nün 1987 yılı yatırım programına alınmıştır. 

a) Sel kapanı inşa edildiğinde; dip savakdan bı
rakılacak suyun taşkın yönünden şehir içinde problem 
yaratmayacağı düşüncesi ile, konunun Belediyesince 
ele alınmasında bdr sakınca görülmemektedir. 

b) Karakoyun Deresi ııslahının toplam keşif bede
li 1 050 000 000.- TL.'dır. Ayrıca, sel kapanı inşasının 
toplam keşif bedeli 300 000 000.- TL.'sı olup, 1987 
yılı ödeneği ise; 25 000 000.- TL.'dır. 

Söz konusu işin 1989 yılında ikmali programlan
mıştır. 

Soru 2. Islah projesi müteakip yıllar için geliş
tirilecek midir? Geliştirilecekse projeye neler eklene
cek ve hangi sıra ve zaman süresi içerisinde tamamla
nacaktır? 

Cevap 2. Islah projesinin diğer ünitesi olan şe-
hiriçi istinat duvarları inşası ise; önümüzdeki yıllarda 
tefrik edilecek ödeneklere bağlı olarak yürütülebile
cektir. 

Bu konu yukarıda belirtildiği üzere Belediyece ya
pılabilir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
I. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 
10. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Redaksiyon ve Kültür Şubesinde kurulacağı belirtilen 
komisyonlara ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1534) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki soru önergemin Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masına aracılığınızı arz ederim. 

Davut Abacıgil 
Balıkesir 

Müteaddit Millî Eğitim seferberliği neticesi yur
dumuzda okuma - yazma oranı '% 85'dir. 

Bu oranın yüzde yüze çıkarılması için yetişkinle
rin okuma - yazmaları ile ilgili emekli öğretmen Mah
mut Ayan tarafından hazırlanarak 9 Temmuz 1985 
tarih ve 3830 sıra numarasına kaydının yapılarak Ta
lim Terbiye Başkanlığına 12.7.1985 tarih ve 613 baskı 
şubesinin 4935 sırası numarasında yer alarak, 22.7.1985 
gün ve 4058 numara ile redaksiyon kültür komis
yonların kurulmasını beklediği, Şube Müdürü Sezai 
Toklu tarafından bildirilmiş olmasına rağmen, 18 
aylık bir süre geçmesine rağmen bir sonuç alınama
dığı gibi, Redaksiyon ve Kültür Şubesindeki komis
yonların da kurulup kurulmadığı hâlâ meçhuldür. 

Bu konudaki emeklerin değerlendirilmesi millî 
eğitimimiz için bir kazançtır. 

ilgili komisyon kurulmuş mudur, şimdiye kadar 
ne gibi işlem yapılmıştır? 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 2Ö.2.İ987 

Spor Bakanlığı 
Yayımlar Dairesi 

Başkanlığı 
Sayı: 613.1.Red. Kült. 

Şb. Md. - 1378 
Konu : Meclis önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: a) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı
nın 28.3.1986 gün ve 2783 sayılı Bakanlık oluru. 

b) Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının 
23.10.1986 gün ve 8268 sayılı Bakanlık oluru. 

c) Kanunlar ve Kararlar Daire Başkanlığı Ka
nunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 26.1.1987 gün ve 
7/1534-7656/30400 sayılı yazısı. 

1. Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı ku
ruluşundan günümüze gelinceye kadar ilk defa, öğ
retmenlerimizin ilmî, edebî, fikrî ve kültürel çalış
malarını değerlendirmek maksadıyla 1985 yılında bir 
«öğretmenler Kitap Yazma Seferberliği» başlatmış ve 
bu seferberliğe katılabilmeleri için 11.3.1985/20 sayılı 
bir genelge ile emekli ve görev başında bulunan öğ
retmenlerimize çağrıda bulunmuştur. 

2. Bu çağrı doğrultusunda öğretmenlerimiz yaz
mış oldukları eserleri zaman zaman Bakanlığımıza 
göndermeye başlamışlardır, ilk etapta, şiir, hikâye, 
masal, roman, piyes, araştırma vb. türde olmak üze
re 500'ün üzerinde müsvedde halinde eser toplan
mıştır. 
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3. Toplanan bu eserleri dil, anlatım, imla ve il
mî açıdan incelemek ve değerlendirmek için ilgi (a) 
olur ile Bakanlığımız Yayımlar Dairesi Başkanlığın
da bir «Öğretmen Yazarlar Ön İnceleme Komisyo
nu» kurulmuş, daha sonra bu komisyon ilgi (b) Ba
kanlık olur'u ile ana komisyon hüviyeti kazandırıla
rak «öğretmen Yazarlar Komisyonu» şekline dönüş
türülmüştür. 

4. «Öğretmen Yazarlar Komisyonu»nu teşkil 
eden üyeler, Devlet Tiyatroları, Radyoevi, üniversite 
öğretim görevlileri ile Bakanlığımız temsilcilerinden 
oluşmaktadır. Çeşitli ilim dallarına haiz olan bu yer
lerde çalışan komisyon üyelerinin bir araya gelip top
lanmaları zor şartlar altında gerçekleşmektedir. Bu 
sebeple komisyon üyeleri ayda bir defa bir araya ge
lebilmektedirler. 

5. «Öğretmen Yazarlar Komisyonu» bu toplan
tılarda, 300 eseri inceleyip sonuçlandırmıştır. Çözü
me kavuşturduğu bu eserler içerisinden ilk defa 24 Ka
sım öğretmenler Günü münasebetiyle 5 eserin baskısı 
karara bağlanıp baskı işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu 
çalışmaları takiben 22.1.1987 gün ve 532 sayılı Bakan
lık oluru gereğince «Öğretmen Yazarlar Dizisi»nden 
12 (oniki) eserin daha baskı işlemi kesirlik kazanmış 
ve baskıya verilmiştir. 

6. İlgi (c) yazınızda soru sahibi Balıkesir Millet
vekili Sayın Davut Abacıgil'in sözünü ettiği emekli öğ
retmen Mahmut Ayan tarafından hazırlanan 21 (yirmi-
bir) sayfalık «Yetişkinlere Okuma - Yazma Kılavuzu» 
adlı müsvedde halindeki eser inceleme safhasındadır. 

•Eserle ilgili inceleme sonuçlandığında ilgiliye gerekli 
bilgi verilecektir. 

Arz ederim. 
Metin Emiroğlu 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı 

11. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, GAP bölgesel planının hazırlanmasının ge
ciktirildiği iddiasına ilişkin sorusu ve Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem'in yazılı 
cevabı (7/1544) 

Türkiye Bü^ük Millet Meclisi Başkanlığına! 
G.A.P. Bölgesel Planının hazırlanmasının askıya 

alınmasından doğacak hususların açıklığa kavuşması 
amacıyla aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve Baş
bakan Yardımcısı Sayın Kaya Erdem tarafından ya
zılı olarak cevaplandırılmasını saygı ile arz ederim. 

26.1.1987 
M. Murat Sökimenoğlu 

Hatay 

1. DPTnin Güneydoğu Anadolu Bölgesinde alt
yapı ulaşım, tarımsal üretim tarımsal sanayi depolama 
konusunda başlattığı çalışmalar hangi safhadadır? Bu 
konularda daha süratli hareket etmek için herhangi 
bir önlem alınmış mıdır? 

2. G.A.P. özel Plan Bürosunun kurulması niçin 
askıya alınmıştır? Bu konuda ne gibi tedbir düşünül
mektedir? 

3. Sulama kanallarının yapılmasının henüz % 25'-
lik bölümünün 'dahi tamamlanmamış olması, Şanlıurfa 
Tünelinin tamamlandığında sulama kanallarının yeter
sizliği nedeniyle projenin aksayacağı kaçınılmazdır. 
Böyle bir gecikmenin olmaması, Türk çiftçisinin ve 
ülke ekonomisinin sarsılmaması için ne gibi bir önlem 
alınmıştır? 

4. Çiftçilerin halen mevcut tarımsal faaliyetleri 
tümüyle ele alınarak, üretimin gelişmiş yeni tekniklere 
'göre yapılmasını sağlayıcı düzenlemelerin planlanması 
niçin geciktirilmektedir? Kredilerin, üretimin gerektir
diği tülm harcamalar ve ihtiyaç zamam dikkate alın
mak suretiyle planlanmasının askıya alınması söylen
tileri 'bölgedeki çiftçiler gibi tüm kiöylü ve çiftçinin de 
bugünkü sıkıntısını ortaya koymaktadır. Bu husus
lardaki sıkıntıları da giderici, önleyici ne gibi tedbirler 
alınmaktadır? 

5. Toprak ve su kayıplarının, tarımsal sanayi hiz- . 
metlerinin bir program içinde geliştirilip yaygınlaştı
rılmasını düşünmekte misiniz? Bu hususta, gelişen, de
ğişen Türkiye şartlarında yeni bazı tedbirler alınmış 
mıdır, alınan tedbirler nelerdir? 

T.C. 
Başbakanlık 23 . 2 . 1987 

Devlet Planlama Teşkilatı 
Müsteşarlığı 

(Genel Sekreterlik) 
Sayı: 5.1.87/PDB. PP 218/1004 

Konu: Soru Önergesi 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi: 28.1.1987 tarih ve 7/1544 - 7684/30477 sayılı 
yazınız. 

İlgi yazınız eki Hatay Milletvekili Mustafa Mu
rat Sökhıenoğlu'nun soru önergesinin cevabı ilişikte 
sunulmuştur. 

Bilgilerinizi arz ederim. 
î. Kaya Erdem 

Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı 
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Güneydoğu Anaidolu Projesi bölgede planlanmış 
ve yatırım kararı alınmış sulama ve enerji projelerinin 
bölgenin kalkınmasında daha ötkin rol oynamasını 
sağlamak üzere !bu yatırımların meydana getireceği 
sosyo - ekonomik gelişme ve değişmeleri yönlendir
mek, (bölge kaynaklarını en iyi şekilde değerlendire
rek ulusal ve 'bölge düzeyinde sosyal ve ekonomik ya
pının geliştirilmesini sağlamak amacı ile entegre bir 
proje anlayışı ile başlatılmış Ibir projedir. Bu proje
nin planlanması, uygulanması ve izlenmesi Devlet 
Planlama Teşkilatı, Müsteşarlık Araştırma Grubu 
(MAG) tarafından yümtülmektödir. Çok geniş kap
samlı bü projenin organizasyonu, Müsteşarlık Araş
tırma Grıibu Başkanlığında Planlama Danışma ve 
Koordinasyon Grubu, Proje Koordinatörlüğü, Proje 
Direktörlüğü ve Proje Yönetim Birimi ile Uygulama 
Danışmanlarından oluşacaktır. 

MAG Başkanlığı, DPT'yi temsilen, GAP çerçeve
sinde ekonomik ve sosyal kalkınma için gerekli altyapı 
tesisi ile yatırımların makro düzeyde önceliklerini tes
pit ederek bu öncelikler çerçevesinde belirlenecek Uy
gulama Plan ve Programlarına göre finans ve dllğer 
kaynakların uygun ıbir şekilde kullanımını gerçekleş-
tirmek, sözkonusu yatırımların geri dönüşlerini hız
landırmak, kamu harcamaları yanında mahallî ve di
ğer harcamaları harekete geçirerek kullanımını sağ
lamak ve ülke çapında entegrasyonunu temin etmek, 
proje birimlerinin önceliklerini belirleyerek bunlara ait 
finans ihtiyacını tespit ve temin etmek, genel ihale 
şartlarını belirlemek, işlemlerin 'yürütülmesi, yatırım
larda mükerrerliğin önlenmesi ve kaynakların optJimi-
zasyonu ile programlanan yatırımları gözden geçire
rek projenin uygun zamanlama ve standartlarda icraa
tını temin, takip ve kontrol etmekle görevlendirilmiş
tir. Ayrıca, bu görevlerin yerine getirilmesi için plan
lanmış organizasyonu gerçekleştirmek de MAG'ın gö
revleri arasındadır. 

DPT Müsteşarlığı (bünyesinde MAG Başkanının 
'başkanlığında diğer 'başkanlıkların da katılmasıyla 
Planlama danışmanlık ve Koordinasyon Grubu 
(PDKG) kurulmuştur. Bu grup, projenin hazırlanma
sı ve uygulanması safihalarında MAG Başkanlığının 
proje çalışmalarını Makro Plan ve Programlar çerçe
vesinde değerlerMİrmesini yapmaktadır. Alınan karar
lar MAG Başkanlığı tarafından yürütülmektedir. Bu 
grubu teşkil eden Başkanlıklar projenin takibi, yerin
de izlenmesi ve proje çalışmaları sonucunda sıhhatli 
kararların alınabilmesini teminen ilgili olduğu konu
larda teşekkül edilecek Yönlendirme Komitelerinde bi-
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rer eleman bulundurmaları ve bu elemanlar çalışma 
konuları ile ilgili bilgileri Başkanlıklarına iletmeleri 
karara bağlanmıştır. 

MAG Başkanlığı bünyesin'de GAP'ın yürütülmesi 
bir koordinatör tarafından gerçekleştirilecek, Koordi
natör de, işleri takip etmek, değerlendirmek, yönlendir
mek, makro dengeler içerisiiride proje birimlerini proje 
amacına uygun olarak gerçdkleştirrnek üzere gerekli 
koordinasyonu sağlayacaktır. Proje Koordinatörü gö
revini en iyi şekilde yapabilmesi için gerekli sayıda uz
man ve destek personelle takviye edilecektir. 

MAG Başkanlığı uygulamada faaliyet göstermek 
üzere ayrıca bölgede mukim bir Proje Direktörünü 
görevlendirecek ve bü Proje Direktörü de arazi faali
yetlerini şehir ve kırsal kesimlerde ayrı ayrı yürüte
cek, takip edecek ve yönlendirecek iki Proje Direktör 
Yardımcısı tayin edilecektir. Her Proje Direktör Yar
dımcısı yürütmekte olduğu proje birimlerini ihtiyaç ve 
gereğine göre yeterli sayıda uzman ve destek perso
nelle takviye edecek Proje Yönetim Birimi oluşturacak
tır. Proje Direktörlüğü uzman ve elemanları anlaşma 
yapılacak ihtisas sahibi bir mühendislik firmasının kad-
roların'da yer alacaklardır. Bu cihetle DPT Müsteşarlığı 
MAG Başkanlığı ile TÜMAŞ, arasında 21 Kasım 1986 
tarihinde bir anlaşma yapılmıştır. Bu anlaşma hüküm
lerince Güneydoğu Anadolu Bölgesinde gerçekleştiril
mesi planlanan yatırımların ve bunların gerektirdiği 
proje etüdlerilnin yerinde takibi için Şanlıurfa'da ve söz
konusu çalışmaların koordinasyon için de Ankara*da 
görev yapacak birimlerin kurulmasına başlanmıştır. Bu 
birimlere personel alımına, malzeme ve ekipmen temi
nine başlanmış, büro yerleri de belirlenmiştir. Sözko
nusu birimin bir ay içerisinde tam kadroyla çalışmaya 
devam etmeleri beklenmektedir. Mevcut durumu tes
pit ederek, yapılmasına ihtiyaç duyulan çalışmaları be
lirlemek, bu çalışmalara ait iş tanımlarını hazırlamak 
veya hazırlatmak, finans ihtiyacını belirlemek, ihale 
dosyalarını hazırlamak, ihale işlemlerini koordinatör 
kanaliyle yaptırmak ve teklif değerlendirmesinde yar
dımcı olmak Proje Yönetim Biriminin görevleridir. 

MAG Başkanlığı gerekli gördüğü hallerde ilgili ku
ruluşların üst düzey yöneticilerinden oluşan Uygula
ma Danışmanları ile görüş alış verişinde bulunmak 
üzere toplantılar düzenleyerek kuruluşların projeye 
katkılarının artırılmasını ve uygulamadaki darboğaz
ların giderilmesini ve koordinasyonu sağlayacaktır. 

9 Şubat 1987 tarihi itibariyle MAG Başkanlığı 
GAP konusunda bir dizi teşkilat içi ve teşkilat dışı 
toplantılar yapılmıştır. Bölgeyle ilgili çalışmaların dup-
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likasyonunu önlemek amacıyla Tarım, Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı, Bayındırlık ve İskân Bakanlığı, Devlet 
Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü, Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Harita Genel Ko
mutanlığı ile görüşmelerde bulunmuştur. Gerçekleşti
rilen 12 teşkilat içi 11 teşkilat dışı toplantılar esnasın
da GAP hakkında gerekli bilgiler yukarıda zikredilen 
kuruluşların yanısıra KİT ve maJhallî kuruluşlara da 

N aktarılmış, bilahara bu koordinasyon çerçevesinde ta^ 
lep edlilen bilgiler de MAG Başkanlığına gelmeye baş
lamıştır. 

öte yandan Güneydoğu Anadolu Entegre Proje
sine teknik düzeyde katkıların sağlanması amacıyla 
Karar Destek Ünitelerinden faydalanılması da düışünül-
müş!fcür. Bölgede yerleşik çiftlilerin halen yürütmekte 
oldukları tarımsal faaliyetlerin yeni tekniklerle destek
lenerek daha verimli bir düzeye ulaştırılması için Çu
kurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanlığı ile bir 
araştırma projesinin başlatılması konusunda temaslar! 
sürdürülmektedir. Bu çerçevede bölgeye adapte olabi
lecek bitki 'türlerinin tespiti,.bitkisel ve hayvansal üre
timin artırılması, ürünlerin niteliklerinin geliştirilmesi 
ve yetştirilen ürünlerin işlenerek değerlendirilmesi, ta
rımsal kaynakların en etkin bir şekilde kullanılması, 
bölgede ayrı ayrı yürütülmekte olan tarım projeleri
nin entegrasyonu, uygulayıcı teknisyen ve çiftçi eğiti
minin gerçekleştirilmesi amacıyla Ceylnapınar'da bir 
pilot proje merkezinin kurulması planlanmıştır. 

İnşası devam etmekte olan Atatürk Barajı ile Şan
lıurfa Tüneli projelerinin senkronize edilmesi ve bu 
projeler tamamlandığında bölgeye verilmesi düşünülen 
tarımsal sanayi hizmetlerinin koordinasyonu Güney
doğu Anadolu Entegre Projesi kapsamında hassasiyet
le takip edilmektedir. 

DSİ tarafından yapümış olan sulama kanalları pro
jesinden beklenilen verimi artırmak, toprak ve su ka
yıplarını önlemek amacıyla bölgede yapılacak toplu
laştırma hareketinin belirli esaslara bağlanarak yürü
tülmesi için gerekli işbirliği konusunda Tanm Refor
mu Genel Müdürlüğü ile mutabakata varılmıştır. Ay
rıca, ilgili Üniversite kuruluşları ile Güneydoğu Ana
dolu Entegre Projesi için özel bir bilgi işlem sistemi
nin getirilmesi ve bilgisayar destekli proje takip 
ve alt - projeler arası koordinasyon hususunda ça
lışmalarda bulunmak üzere temaslara geçilmiştir. Diğer 
yandan, Harita Genel Komutanlığı ile yapılan an
laşma sonucu, Şanlıurfa ve civarının 1/5000 ve 1/2000 
ölçekli halitalarının hazırlanmasına baz olmak üzere 

alanın ortofoto çekimleri tamamlanmış bıdunmaktadır. 
Bölgenin geri kalan yörelerinin çekimlerine ise şu sı
ralarda mevsim itibariyle ara verilirmiş olmakla bera-
iber programlandığı şekilde devam edilecektir. Yine 
TÜMAŞ ile yapılan anlaşma uyarınca Güneydoğu 
Anadolu Projesi kapsamına dahil edilecek müşavirlik 
ve mühendislik hizmetlerinin ihaleleri konusunda iş 
tanımlan ve ihale hazırlıkları Haziran 1987'ye kadar 
tamamlanmış olacak, dolayısıyla bu tarihten itibaren 
bölgede müşavirlik ve mühendislik işleri fiilen başla
mış olacaktır. 

GAP birbiri ile koordineli dört temel bölüm halin
de sürdürülmektedir. Şimdilik; 

— Bölgesel Perspektif 
— Kırsal Gelişim Programı 
— Şehir Gelişme Programı! 
— Takip, Kontrol ve Değerlendirme, 

olarak tespit edilen 'bu bölümlerin aşağıda belirtilen 
alt bölümleri ilerki çalışma safhalarında kapsamın 
ihtiyaca göre genişletilmesiyle nihaî şeklini alacaktır. 

BÖLÜMLER 
1. Bölgesel Perspektif Çalışmaları ve Takip Kont

rol ve Değerlendirme: 

— Yatırım önceliklerinin tespiti, kaynak kullanı
mının en iyi şekilde yapılması amacı ile kamu yatı
rımlarının izlenmesi, senkrizasyonu, finansman idare
sini gerçekleştirecek bir Proje Yönetim Sistemini kur
mak, 

— Bölge Gelişme Planlarının hazırlanması ve mo
del geliştirilmesi, 

— Takip, Kontrol ve Değerlendirme çerçevesinin 
tespiti, 

— Air born monitoring (havadan takip). 
2., Kırsal Gelişme Programı: 
A) Arazi Kullanımı 
— Toplulaştırma, 
— Tapu, kadastro çalışmaları, 
— Mülkiyet ile ilgili hukukî değerlendirme. 
B) Sulama 
— Sulama master planı, 
— Yeraltı bu kaynaklarının değerlendirilmesi, 
— Tespit edilecek pilot bölgelerde mahdut ölçekli 

yeraltı suları ile sulama projeleri. 
C) Toprak Verim ve Kullanım Planlaması 
D) Ürün Planlaması 
E) Pazarlama Çalışmaları 
F) Tarım Konusunda Pilot Bölgelerde Eğitim Ça

lışmaları 
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G) Tarıma Dayalı Sanayii Projeleri 
H) Altyapı Çalışmaları 
— Sulama ve köy elektrifikasyonu, 
— Yerleşim çalışmaları, 
— Ulaştırma, 
— Kullanma suyu, 
— Eğitim, 
3. Şehir Gelişme Programı: 
—• Belediye Hizmetlerinin geliştirilmesi, 
— Şehir altyapısı, 
— Yeni yerleşim alanları, 
— Gecekondu ıslahı, 
— Kadaistro çalışmaları, 
— Çevre koruması. 
4. Yeniden tskân: 
— Baraj yapımı nedeniyle su altında kalacak mes

kun mahal sakinlerinin yeniden iskânı çalışmaları, 
— Yerleşim plnaları, 
— Eğitim, 
— îstilhdarn, 
— Altyapı, 
— Küçük tarımsal sanayii. 

Anlaşılacağı üzere, Güneydoğu Anadolu Projesi 
çalışmaları programlandığı çerçevede yürütülmekte 
olup, bölgenin ülke ekonomisine beklenen katkısını 
gecikmeksizin kazanmak amacıyla gereken çalışmalar 
hızla yürütülmektedir. 

12. .— Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'in, 
1986 yılında ithal ve ihraç edilen birinci nevi ekmek
lik buğdaylara ilişkin sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın yazılı. cevabı 
(7/1546) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Balkanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını 
saygılarımla arz ederim. 

Muhittin Yıldırım 
Edirne" 

1. 1986 yılında birinci ekmeklik buğdaydan kaç 
milyon ton üretim gerçekleşmiştir? 

2. Ülkemizde buğday iç tüketimi ne kadardır? 
3. ©irindi ekmeklik buğdaydan kaç bin ton ithal 

edilmiştir?1 

4. Birinci ekmeklik buğdayın tonu kaç liradan 
ithal edilmiştir? 

5. Birinci ekmeklik buğday kaç bin ton ihraç 
edilmiştir? Hangi fiyatlarla? 

6. 19ı86 üretimde TMO'nun elinde kaç bin ton 
birinci ekmeklik buğday stoku vardır? 

24.2.1987 O : 1 

7. Sadova buğdayı önümüzdeki • yıllarda da to
humluk olarak üreticiye dağıtılımaya devam edilecek 
midir?' 

18. Türk un fabrikalarının Sadova buğdayını sa
tın almadığı doğru mudur? 

9. Bezostiya buğdayını geliştirip, birim dekar
dan daha fazla verim elde edilmesini düşünüyor mu
sunuz?1' 

\{0i İthal veya ihraç edilen buğdayda standart 
analiz oranı nedir? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 24 . 2 . 1987 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKIM. 2.92 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : Genel Sek. Ka. ve Kar. Md. lüğünün 28 

Ocak 1987 tarih ve 7/1546-76:88/30491 sayılı yazısı. 

Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın 
«1986 yılımda ithal ve ihraç edilen birinci nevi ekmek
lik buğdaylar» hakkıniaki yazılı soru önergesinin 
cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Kiöyişleri 
Bakanı 

Edirne Milletvekili Sayın Muhittin Yıldırım'ın Yazılı 
Soru önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1. '19186 yılında üretilen birinci sınıf ek
meklik buğday üretimi hakkında bugün için kesin 
bir rakam vermek imkân dahilinde bulunmamakta
dır. 

Cevap 2. Buğday iç tüketimi hakkında çeşitli ku
ruluşlar tarafından yapılmakta olan tahminler bu
lunmaktadır. Bu kuruluşlardan biri DPT olup bu ku
ruluşumuza göre 1985 yılı buğday iç tüketim tahmi
ni 13.4 milyon ton, 1986 yılı tahmini ise 13.7 mil
yon tondur. 

Cevap 3, 1986 yılı içinde TMO tarafından fiilen 
790 ÖOIO MT ekmeklik buğday ithalatı gerçekleştiril-
tiır, 

Cevap 4. İİ9İ86 yılı buğday ithalatında ortalama 
fiyat FOB USD/MT 106.83 olup, T, C. Merkez 
Bankasının 1.7.'19®6 tarihindeki ABD doları döviz 
sataş kuru 685.85 TL. üzerinden beher tonu 73 269 
TL. olmaktadır. 
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Cevap 5. 1986 yılında TMO tarafından Birinci 
Sınıf Ekmeklik Buğday İhracatı yapılmamıştır. An
cak Aralık 1986 ayında 100.000 ton Irak'a 
§ubat 1987 ayında da Trakya'da mevcut Sadova 
'buğday stoklarımızdan 175 000 tonunun ihraç bağlan
tıları yapılmak üzere olup, yine bu stoklarımızdan 
100 000 tonunun da SSÖB'ne ihracı görüşmeleri sür
dürülmektedir. 

OeVap 6. 1986 yılı alım döneminde Toprak 
Mahsulleri Ofisince 1 366 530 ton I. Grup Ekmeklik 
buğday satın alınmıştır. 

lOevaip 7. Buğdayda üretimin artınlabilmesin'i 
sağlamak maksadıyla bölgelere uygun buğday tohum
luklarının ithal yoluyla veya yurt içindem tedariki 
programlanmış olup, 1984 yılında Güney Marmara 
ve Trakya Bölgesi için yüksek verim veren 13.8 bin 
ton Sadöva'ı 100 ton IDobrudga, 1 900 ton Vratsa 
tohumlukları ithal edilerek çiftçilere dağıtılmıştır. 

iBu tohumluklardan özellikle Sadova-1 buğday 

tohumluğunun diğer çeşitlere nazaran daha yüksek 
verimli olması sebebiyle üretim programına alınarak 
TİGEM tarafından 1986 ve 1987 yılı için de 20 bin 
ton üretimi programlanmıştır. 

Ayrıca yüksek verimli olması sebebiyle, bu buğ
day bölgede çiftçiden çiftçiye intikal suretiyle de sü

ratle yayılmıştır. 
Cevap 8. On fabrikalarının Sadova buğdayı sa

tın almak istemedikleri doğrudur. Bu hususun, Sadova 
hakkında menfi propaganda çıkarılması ve Trakya 
değirmencilerinin genel alımlarında azalma olmasın
dan kaynaklandığı kanaatindeyiz, 

Cevap 9. Özellikle Orba ve Doğu Anadolu böl
gesinde mevcut tohumlukların değiştirilmesini ve 
verimin artırılmasını temin maksadıyla 1985 yılında 
15 bin Ton Bezostaya-I "buğday tohumluğu ithal 
edilerek çiftçilere dağıtılmıştır. Ayrıca TÎGBM ta
rafından da 1987 yılında 40 (bin ton Bezostaya-I buğ
day tohumluğu üretiimi programlanmış bulunmakta
dır. 

Cevtap 10. — Toprak Mahsulleri Ofisince 1986 - 1987 yıllarında ihraç edilen ekmeklik buğdayların stan
dart analizleri aşağıda sunulmuştur. 

İhraç analizi No. I Kırmızı Ekmeklik Buğday No. 2 'Kırmızı Ekmeklik Buğday 

Hektolitre ağırlığı 
Yabancı madde 
Diğer hububat 
Çavdar 
Rutubet 
Protein 

Ofisçe yapılan ithalatta ise; ABD. 
dart analizleri ise şöyledir. 

% 
% 
% 
% 
% 

80 
2 
3 
1 

13 
11,5 

kg. (asgarî) 
(azamî) 
(azamî) 
(azamî) 
(azamî) 
(asgarî) 

% 
% 
% 
% 
% 

78 kg. (asgarî) 
3 (azamî) 
3 (azamî) 
3 (azamî) 

13 (azamî) 
10,5 (asgarî) 

Avusturalya, Arjantin ve Fransa'dan ithal edilen buğdayların stan-

A. B. İD. 

Hektolitre 74.6 kg. 
Yabancı mad. % 1 
Rutubet % 13 
Protein % 12 

Arz ederim. 

rnin. 
max 
max 
max 

Arjantin Buğday 

78 
% 2 
% 13 
% 12 

kg. min. 
max. 
max. 
min. 

Avusturalya Buğday 

78 kg. , 
% 1 max. 
% 12 max. 
% 11.6 min. 

min. 

H. 

% 
% 
% 

Hüsnü 

Fransız Buğday 

78 
1 

12 
14 

ı Dö2 

kg. min. 
max. 
max. 
min. 

an 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
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13. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, birden fazla göreve vekalet eden üst dü
zey kamu görevlisi ve banka veya sigorta yönetim 
kurulu üyeliği yapan siyasî parti yöneticileri bulunup 
bulunmadığına ilişkin Başbakandan sorusu ve Dev
let Bakanı Abdullah Tenekeci'nin cevabı (711559) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soru önergemin Sayın Başbakan tara
fından yazılı olarak cevaplandırılması için gereğini 
arz ederim. 26.1.1987 

Yılmaz Ihisan Hastürk 
İstanbul 

1. Kamu kuruluşlarında üst düzey görevde olup 
da birden fazla göreve vekâlet eden kişilerin adları 
ile görev pozisyonlarını ve vekâlet ettikleri görevleri 
ayrı ayrı bildirir misiniz? 

2. Siyasî partilerin üst yönetim kadrolarında 
olup da banka ve sigortaların yönetim kurulu üyeli
ğinde bulunanlar var mildir? Var ise ad ve soyadları
nı bildirir misiniz? 

3. Bankalar Kanununa göre faaliyette bulunan 
kuruluşlarda yönetim kurulu üyelerine 1985 ve 1986 
yıllarında ödenen maaş harcırah ve temettü miktar
larını bildirir milsiniz? 

4. ANAP Eski Genel Başkan Yardımcısı ve 
IMKYK üyesi kişinin 1986 yılında Türk Ticaret Ban
ka Yönetim Kurulu Üyesi sıfatı ile 22 milyon lira 
harcırah, 14 milyon lira .maaş, 60 milyon lira temettü 
olmak üzere topdam 96 milyon lira aldığı doğru mu
dur? 

T. C. 
Devlet Bakanlığı 20.2.1987 

Sayı : 06-02/0237 
Konu : İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün yazılı s/oru önergesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : TBMM. Başkanlığının Başbakanlık Kanun
lar ve Kararlar Genel Müdürlüğüne muhatap yazısı 

istanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün ka
mu kuruluşları üst görevlilerinin vekalet ettikleri gö
revler, siyasî partilerin üst yöneticilerinin yönetim 
kurulu üyeliği ve Bankalar Kanununa bağlı kuruluş
ların yönetim kurulu üyelerine yapılan ödemeler ile 

ilgili ve Sayın Başbakanımıza muhatap yazılı soru 
önergesine cevabımız ilişikte sunulmuştur. 

Gereğini müsaadelerine arz ederim. 
Abdullah Tenekeci 

'Devlet Bakanı 

İstanbul Milletvekili Sayın Yılmaz İhsan Has
türk'ün kamu kuruluşları üst görevlilerinin vekalet 
ettikleri görevler, siyasî partilerin üst yöneticileri
nin yönetim kurulu üyeliği ve Bakanlar Kanununa 
bağlı kuruluşların yönetim kurulu üyelerine yapılan 
ödemeler ile ilgili yazılı soru önergesine cevabımız : 

Soru 1. Kamu kuruluşlarında üst düzey görev
de olup da birden fazla göreve vekalet eden kişi
lerin adları ile görev pozisyonlarını ve vekalet et
tikleri görevleri ayrı ayrı bildirirm isiniz? 

Cevap 1. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu
nun Vekalet görevini düzenleyen değişik 86 ncı mad
desinde, bir görevin hangi hallerde kurum içinden 
veya açıktan vekaleten gördürülebileceği hükme bağ
lanmıştır; 

Mezkur Kanunun «Birleşmeyecek Görevler» baş-
U'klı değişik 90 inci maddesinde ise Devlet Memur
larına vekalet görevi, ikinci görev veya ders görev
lerinden ancak birisinin verilebileceği ve bir me
murun üstünde birden çok ücretli vekalet görevi ve
ya ikinci görev bulunamıyacağı ifade edilmiştir. 

Bu sebeple, kamu kuruluşlarında birden ıfazla 
göreve vekalet mümkün olmadığından, Kamu İkti
sâdi Teşebbüsleri de dahil olmak üzere Kamu Ku
rum ve Kuruluşlarında birden fazla göreve veka
let eden personel bulunmamaktadır. 

•Soru 2. Siyasî partilerin üst yönetim kadroların
da olup da Banka ve sigortaların yönetim kurulu 
üyeliğinde bulunanlar varmıdır? Var ise ad ve soyad
larını bildirirmisiniz? 

Cevap 2. 233 sayılı «Kamu iktisadî Teşebbüs
leri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname»nin 
«Siyasî Faaliyet Yasağı» başlıklı 51 inci maddesinde, 
Teşebbüslerin, müesseselerin ve bağlı ocaklıkların 
kadrolu ve sözleşmeli personelinin siyasî partilere 
üye olamayacağı, siyasî partilerin merkez ve taşra 
organlarında görev almış, Yasama Organı üyeliğine 
veya seçimle gelinen yerel kurallarla seçilmiş kişile
rin, bu görevlerinin sona ermesinden, genel ve yerel 
selimlere aday olarak katılmış ve seçilememiş olan 
kişilerin ise, seçim tarihinden itibaren üç yıl geçme
dikçe, teşebbüsler müesseseler ve bağlı ortaklıkların-
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da genel müdür, yönetim kurulu üyesi, genel müdür 
yardımcısı ve müessese müdürü olarak görev alama
yacakları öngörülmüştür. 

iBu hüküm gereğince, mezkur Kanun Hükmün
de Kararname kapsamına dahil 'banka ve sigortalar
da siyasî partilere üye olanların görev ahnalları söz-
konusu olaımıyacağından, siyası partilerin üst yöne
tim kadrolarında görevli olanlardan ıbu kuruluşla
rın yönetim kurulu üyeliğinde 'bulunanlar yoktur. 

Soru 3. Bankalar Kanununa göre faaliyette bu
lunan kuruluşlarda yönetim kurulu üyelerine 1985 
ve 1986 yıllarında ödenen maaş, harcırah ve temettü 
miktarlarını bildirirmisiniz? 

Cevap 3. Bankalar IKanununa göre faaliyette 
bulunan kuruluşlarda yönetim kurulu üyelerine 1985 
yılında; 1.2.1985 tarihli ve 85/3 sayılı Ekonomik iş
ler Yüksek Koordinasyon Kurulu Karan gereğince, 
Ocak - Eylül 1985 aylan arasında 60 000 - 90 000 
TL., Ekim - Aralık 1985 aylan için 75 000 - 110 000 
TL. 1985 yılında; 19.2.1986 tarihli ve 86/4 sayılı 
Ekonomik İşler Yüksek Koordinasyon Kurulu Ka
rarı gereğince, 140 000 TL. brüt aylık ile 6245 sa
yılı Harcırah Kanunu hükümleri ile Ekonomik İşler 
Yüksek Koordinasyon Kurulu kararlarına göre har
cırah ödenmektedir. Ayrıca Kamu İktisadî Teşebbüs
leri niteliğinde olan Bankalardan herhangi bir te
mettü ödenmesi yapamamaktadır. 

Soru 4. ANAP Eski Genel Başkan Yardımcısı 
ve ıMIKYK üyesi kişinin 1986 yılında Türk Ticaret 
Bankası Yönetim Kurulu üyesi sıfatı ile 22 milyon 
lira harcırah, 14 milyon lira maaş, 60 milyon lira 
temettü olmak üzere toplam 96 milyon lira aldığı 
doğru mudur? 

Cevap 4. Kamu İktisadî Teşebbüsleri dışında 
kalan bankalar ki, bu arada Türk Ticaret Bankası, 
tamamen özel hukuk hükümleri çerçevesinde kendi 
genel kurul kararlan ile esas mukavelelerinde yer 
alan hükümlere göre idare edilmektedir. Devletin 
bu nev'i bankaların yönetimine herhangi bir mü
dahalesi söz konusu değüdir. 

Arz ederim. 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Erzurum İline' bağlı bazı köylerin telefon ve 
santral ihtiyaçlarına ilişkin sorusu ve Ulaştırma Ba
kanı Veysel Atasoy'un yazılı cevabı (7/1563) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Ulaştırma Bakanı tara

fından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ederini. 

Saygılarımla 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Erzurum İli ilçelerinde aşağıdaki işler ne za

man yapılabilecektir. 
Soru 1. Aşkale İlçesi Yeniköy Köyü telefonu

nun Aşkale'ye direkt olarak bağlantısının yapılması. 
Soru 2, Aşkale İlçesi Sarıbaba Köyüne telefon 

verilmesi. 
Soru 3. Olur.Aşağı Çayırlı Köyüne bir santral 

konulması istenir (8-10 köyün merkezi yerindedir). 
Soru 4. İspir İlçesi Pazaryolu Bucağında halen 

250 abonesi bulunan PTT Şube Memurluğunun, 
Müdürlük şekline çevrilmesi, hizmet ıbinası ile loj
man yapılması düşünülmekte midir? 

T.C. 
Ulaştırma Bakanlığı 23 . 2 . 1987 
Hukuk Müşavirliği 

Hükmü : 525-15/242-3381 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 29.1.1987 tarih ve Kanunlar ve Kararlar 

D. Bşk. 7/1563/30518 sayılı yazınız. 
Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum Hine bağlı bazı köylerin telefon ve 
santral ihtiyaçlarına ilişkin ilgi yazınız eki yazılı 
sorusu incelenmiş ve cevaplarımız aşağıda sunulmuş
tur. 

Soru 1. Aşkale İlçesi Yeniköy Köyü telefonu
nun Aşkale'ye direkt olarak bağlantısının yapılma
sı. 

Cevap 1. Aşkale - Çiftlik arasına 12 TN-K/P 
sistemi programlanmış olup, sözkonusu sistemin te
mini ve anılan yerler arasına tesisini müteakip, Ye-
niköy'e Aşkale'den otomatik bir numara verilerek, 
otomatik olarak arar ve aranabilir hale getirilecek
tir. 

Soru 2. Aşkale İlçesi Sarıbaba Köyüne telefon 
verilmesi. 

Cevap 2. Aşkale - Sarıbaba köyünün şebekeye 
irtibatı 1987 havai hat yatırım programına alın
mış olup, bu yıl içinde irtibatı gerçekleştirilecektir. 

Soru 3. Olur Aşağı Çayırlı Köyüne bir santral 
konulması istenir (8-10 köyün merkezi yerindedir). 
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Cevap 3. Olur merkezine bağlı Aşağı Çayırlı 
Şubesinde irtibatlı acentelik mevcut olup, bekleyen 
telefon isteklisi olmadığından santral tahsis edile
memiştir. Bu yerde bekleyen telefon isteklisi olması 
halinde yeteri kapasitede bir santral tahsis edilecek
tir 

Soru 4. İspir İlçesi Pazaryolu Bucağında ha
len 250 abonesi bulunan PTT Şube Memurluğunun, 
Müdürlük şekline çevrilmesi, hizmet binası ile loj
man yapılması düşünülmekte midir? 

Cevap 4. İspir merkezine bağlı pazaryolu (Nor-
gah) şubesinin merkeze dönüştürülmesi hususu etüd 
edilmek üzere ünitesine iletilmiş olup sonucuna göre 
gereği sağlanacaktır. 

Ayrıca Pazaryolu bucağının PTT ve santral bi
nası yapımı 1987 yılı yatırım programında olup, en 
kısa sürede ihalesi cihetine gidilecektir. 

Bilgilerinize arz «ederim. 
Veysel Atasoy 

Ulaştırma Bakanı 

15. — Hatay Milletvekili Murat Sökmenoglu' 
nun, Kerkük ve Musul meseleleriyle ilgili olarak 
Türkiye Büyük Millet Meclisine bilgi verilmesinin 
nedenine ilişkin sorusu ve Dışişleri Bakanı Vahit 
Halef oğlu'nun yazılı cevabı (7/1579) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Özü ve kökü Türk olanların yaşadığı ve Türklerin 

olan Kerkük ve Musul meselesinin bir müddettir 
gündemde olmasına rağmen, yine Türkiye Büyük 
Millet Meclisinin olayları basından öğrenmesi kar
şısında aşağıdaki sorularımın Dışişleri (Bakanı Sayın 
Vahit IHalefoğlu tarafından yazılı olarak cevaplan
dırılması hususunda, delaletinizi arz ederim. 

Saygılarımla. 
Murat Sökmenoglu 

Hatay 

1. Körfezdeki dengenin Irak aleyhine bozulma
sı ve İran'ın üstünlük sağlaması üzerine, bölgede 
Türkiye'nin rolü gittikçe önem kazandığı halde, ni
çin T.B.M.M. devre dışı bırakılmaktadır? TBMM' 
ye niçin bilgi verilmemektedir? Bu hususta ne gibi 
tedbir alınmıştır? 

2. Niçin T.B.M.M.'de grubu olan siyasî' parti
lerin genel başkanlarına böylesine önemli konularda 
bilgi verilmemektedir? Muhalefetsiz demokrasi ol-

24.2.1987 O : 1 

mayacağına göre, muhalefete niçin bilgi verilmemek
tedir? . 

3. özü ve kökü Türk olanların yaşadığı ve 
Türklerin olan Kerkük ve Musul meselesinde Tür
kiye Cumhuriyetinin tutumu nedir? Bu hususta ne 
(gibi tedbirler alınmaktadır? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 24 . 2 . 1987 

Siyaset Planlama Dairesi Başkanlığı 
Sayı : SPUD 327 - 92 

Konu : Soru önergesi hk. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 9.2.1987 tarih ve 7/1579-7781/30771 sa

yılı yazıları. 

Hatay milletvekili Mustafa Murat Sökmenoglu' 
nun dış politika konularında Yüce Meclise bilgi su
nulması hakkında vermiş olduğu yazılı soru öner
gesinin cevabı ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 

Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye, İran ile Irak arasında 6 yılı aşkın bir 
süreden beri devam eden ve büyük can ve mal kay
bına yol açan savaşı endişe ile takip etmektedir. 
Savaşın sivil hedeflere yönelik yeni bir tırmanma 
sürecine girmiş olmasını üzüntüyle müşahade etmek
tedir. Türkiye, savaşın başından beri izlediği taraf
sızlık politikasını sürdürmeye kararlıdır. 

Kuveyt'te son olarak düzenlenen İslam Konfe-
ransı'nın Devlet Başkanları düzeyindeki toplantısın
da da konu ele alınmış ve Sayın Cumhurbaşkanımı
zın da katıldığı bir toplantıda İslam Barış Kimi-
tesi savaşla ilgili son gelişmeleri gözden geçirmiştir. 
Türkiye, gerek İslam Barış Komitesi çerçevesinde, 
gerek ikili düzeyde savaşın sona erdirilmesi için 
elinden gelen gayreti göstermektedir. 

Bu safhada tarafların görüşlerinin birbirine ya
kınlaştırılması ihtimalinin kuvvetli olmadığını üzün
tüyle müşahade ediyoruz. 

Hükümetimizin bu konudaki tutumu ve görüşleri 
hakkında T.B.M.M. Plan ve Bütçe Komisyonu ile 
Yüce Meclis'e Bakanlığımızın bütçesinin görüşülme
si sırasında etraflı bilgi arz etmiştim. Ayrıca, bir sü-
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re önce ziyaret ettiğim bazı siyasi partilerin Genel 
Başkanlarına da keza bilgi sunmuştum. 

Gerek bu görüşmelerde gerek basma yaptığımız 
çeşitli açıklamalarda ifade ettiğimiz gibi, Türkiye, 
her iki taraf da' arzu ettiği takdirde savaşın sona 
erdirilerek şerefli ve kalıcı bir barışın tesisi için elin
den gelen her türlü gayreti göstermeye hazırdır. 

Kerkük ve Musul konusunda zaman zaman ba
sında yer alan bazı haberler ve yorumlar Hüküme
timizin görüşlerini yansıtmamakta ve Hükümet dı
şındaki bazı çevrelerin kişisel görüşlerinin ötesine 
geçmemektedir. Türkiye, bütün komşularının toprak 
bütünlüğüne saygılıdır ve bugüne kadar olduğu gibi 
bundan sonra da millî menfaatlerinin icab ettirdiği 
politikayı sürdürecektir. 

>>-e-« 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

68 İNCİ BİRLEŞİM 

24 . 2 . 1987 Salı 

Saat : 14.30 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması Önergesi (10/42) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu ve 14 arkadaşının, ülkemizde üretilen şampuan 
ve deterjanların insan ve doğa sağlığı üzerindeki etki
lerini ve bu konuda alınacak tedbirleri tespit etmek 
amacıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması açıl
masına ilişkin önergesi (10/41) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan söelü soru önergesi (6/596) 

2. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

(7) içtüzüğün 96 ncı maddesi uyarınca sözlü so
ruya çevrilmiştir.. 

4. — Tokat Milletvekili Enver özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

5. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

6. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

7. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
işkence sonucunda öldüğü iddia edilen bir vatandaşın 
ölümüyle ilgili olarak yapılan işlemlere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/826) (1) 

8. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, davası 
devam eden bir gazete hakkındaki beyanına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/767) 

9. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, 1986 yılı Mart, Nisan ve Mayıs aylarında yurt 
dışına giden üst düzey görevlilerine ilişkin Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/833) (1) 

10. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
yaşama ve yasal çalışma haklarını tehlikeye sokan 
odaklaşma iddialarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/778) 

11. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'ın, Gaziantep Güneydoğu Tarım Satış ve Kredi 
Kooperatifleri Birliğinin EMAK A.Ş.'ndeki alacağı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/781) 

12. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, çay üreti
cilerinin AKFA Firmasından alacağına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/868) (1) 

13. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Te
kirdağ İlinde kaçak ve ruhsata aykırı olarak yapıldı
ğı iddia edilen bazı inşaatlara ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/789) 



14. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Yol-
îş Sendikası Kayseri Şubesinin olağan genel kuruluna 
katılan bazı misafirlerin kongreden çıkarılmaya davet 
edildikleri iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/797) 

15. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
yurdumuzdaki okullara ve öğretmenlere ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/800) 

16. — Tunceli Milletvekili Ali Rıdvan Yıldırım'ın, 
Tunceli ilinde meydana geldiği iddia edilen bazı olay
lara ve sorumlularına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/876) (1) 

17. — Kırklareli Milletvekili Erol Ağagirin, Y1Bİ-
TAŞ Holding Anonim Şirketinde bazı yolsuzluklar 
olduğu iddiasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/810) 

18. — istanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 
Kırkpınar güreşlerindeki kemer takma olayına iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/812) 

19. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
sosyo ekonomik nedenlerle intihar olaylarının arttı
ğı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önerge
si (6/813) 

20. — Hakkâri Milletvekili Mehmet Sait Erol'un, 
güvenlik soruşturmaları sistemine ilişkin Başbakan^ 
dan sözlü soru önergesi (6/817) 

21. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
GAP gezisinde kullandığı bazı sözcüklere ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/821) 

22. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan 
Bayezit'in, Onur tşhanında çıkan yangının sebebine ve 
bu nedenle Hazine aleyhine açılan davalara ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/824) 

23. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, bele
diyelerce yapılan yaya yolu ve trotuar çalışmalarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/888) (1) 

24. — Tekirdağ Milletvekili Salih Alcan'ın, Çer
kezköy Endüstri Meslek Lisesi inşaatına ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/838) 

25. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Afşin ilçesi Arıtaş 
Kasabası Çatakderesi Göletinin fizibilite ve proje ça
lışmalarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/842) : 

2 — 

J 26. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş ilinde kaliteli pamuk 
yetiştirilebilmesi için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 

I (6/844) 

27. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak Kömür Havzasında 1986 yılın
da meydana gelen iş kazalarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/845) 

28. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 
Yücel'in, Zonguldak - Bartın özel tip cezaevindeki 
mahkûmlarla ilgili bazı uygulamalara ilişkin Adalet 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/847) 

29. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Andırın Orman iş
letme Müdürlüğü sahasından elde edilen odunların 
üretici köylüye ve müteahhitlere tahsisine ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/879) 

30. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, terör 
olaylarına karıştığı iddia edilen bazı örgüt ve elçilik
lere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/881) 

31. — Kayseri Milletvekili Muzaffer Yıldırım'ın, 
Kayseri İlinde yapılması düşünülen raylı sistem için 
Devlet Planlama Teşkilatınca teşvik belgesi verilip ve
rilmediğine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/883) 

32. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in, 
Denizli-Tavas ilçesi Kızılcabölük Kasabasındaki Kurt 
ve Okul Talebelerine Yardım Derneği Pansiyonu ile 
ülkemizdeki bu tip diğer pansiyonların faaliyetlerine 

j ve denetimlerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner-
I gesi (6/885) 

33. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KOBİRLİK Genel Müdürlüğü ile ilgili olarak bazı 
basın organlarında yer alan haberlerin tahkikine iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/886) 

34. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldı-
rır'ın, istanbul'daki Patrikhane binasının ihyası için 
inşaat izni verildiği idd/iasına ilişkin Devlet Bakarun-

j dan sözlü soru önergesi (6/902) (1) 

35. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
j kar'ın, olgunlaştırma enstitülerine ilişkin Kültür ve 

Turizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/890) 



36. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Diyarbakır İlinde turizmin geliştirilmesi için 
ne gibi çalışmalar yapıldığına ilişkin Kültür ve Tu
rizm Bakanından sözlü soru önergesi (6/891) 

37. — Sinop Milletvekili Barış Çan'ın, Devlet 
Planlama Teşkilatı Koordinasyon Dairesinde görevli 
bir uzmanın şeriatçı faaliyetlerde bulunduğu iddia
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/892) 

38. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, Di
yarbakır İlinde faaliyet gösteren yabancı bir firmada 
çalışan işçilerin iş akitlerinin feshedildiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/893) 

39. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Mardin İli İdil İlçesi Jandarma Bölük Komutanı ile 
Belediye Başkanının bazı vatandaşlara baskı yaptıkla
rı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/894) 

40. — Şanlıurfa Milletvekili Vecihi Ataklı'nın, 
Şanlıurfa İline bağlı köylerin yol sorununa ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/895) 

41. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
menoğlu'nun, lüks otellerde ve turistik bölgelerde 
açılan kumarhanelerin toplumumuzda yol açtığı tah
ribata ve buna karşı alınacak tedbirlere ilişkin Kül
tür ve Turizm Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/913) (1) 

42. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, video kaset doldurtulan küçük çocukların istismar 
edildiği iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/917) (1) 

43. — İstanbul Milletvekili Doğan Kasar oğlu'nun, 
yurdumuza iltica eden Naim Süleymanoğlu'nun Lond
ra'dan Ankara'ya getirilişinin TRT dışında özel bir 
şirketin kameramanlarınca görüntülendiği iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/919) (1) 

44. — Adana Milletvekili Coşkun Bayram'ın, ÇU-
KÖBİRLİK ile ilgili olarak güney basınında yer alan 
iddialara ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakamndan söz
lü soru önergesi (6/898) 

45. — Gaziantep Milletvekili Feyzullah Yıldırır' 
in, üniversite öğrencilerane türban takma yasağı kon
masının nedenine ve bu hususta alınacak tedbirlere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/931) (1) 

46. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinlin, Gi
resun - Tirebolu İlçesi Güce Bucağı Belediye Başka
nının rüşvet aldığı iddiasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/899) 

47. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçdk'un, okul
lara tavsiye edilen İslam adlı dergide yer alan bazı 
görüşlere ilişkin Milî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/903) 

51. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, yurt dışına kaçtığı iddia edilen eski bir milletve
kili hakkında ne gibi işlem yapıldığına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/907) 

52. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
A.B.D. tarafından 1986 yılında ülkemize yapılan yar
dımların önceki yıllara göre azalmasının nedenlerine 
ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/909) 

53. — Denizli Milletvekili Mustafa Kani Bürke'nin, 
NATO Taktik Silahları Eğitim Merkezi projesine iliş
kin Millî Savunma Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/910) 

54. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, Alman
ya'da ülkemiz aleyhine faaliyette bulunduğu ve ül
kemizdeki işçi şirketlerinin hisse seneklerini topladığı 
iddia edilen bir şahsın bu faaliyetlerine karşı ne gibi 
tedbirler düşünüldüğüne ilişkin Sanayi ve Ticaret Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/911) 

55. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, sağlık 
kurumlarında kullanılan enjektörlere ilişkin Sağlık ve 
Sosyal Yardım Bakanından sözlü soru önergesi (6/912) 

56. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır - Lice İlçesinde deprem nedeniyle inşa 

48. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Ege 
yöresindeki bazı ilk ve orta dereceli okullarda din 
kültürü ve ahlak derslerinin imamlar tarafından oku
tulduğu iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/904) 

49. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezîak Cey-
lan'ın, Anadolu Bankası tarafından bir şirkete pro-
visyon alınmadan çek mukabilinde ödeme yapıldığı 
iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/905) 

50. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'ın, Asi Neh-
ri'nin taşması sonucu Amik Ovasındaki arazileri su 
altında kalan çiftçilerin mağduriyetlerinin giderilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişkin Tarım Orman ve Köy
işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/906) 



edilen baraka - meskenler için verilen tapuların, ka
gir evler yapılacağı vaadedilerek toplatıJdığı iddiasına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/914) 

57. — Diyarbakır 'Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Diyarbakır tünde cereyan eden anarşi ve terör 
olaylarına ve yapılan operasyonlara ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru • önergesi (6/915) 

58. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, KaJhramanmaraş'da ilçeler itibariyle 
elökltrliği bulunan köy ve mezralara ve şebeke arızala
rının giderilmesi için görevlendirilmiş müstakil ekip
ler bulunup bulunmladığına ilişkin Enerji ve Tabiî 
Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/916) 

59. — İzmir Milletvekilli Hüseyin Aydemirin, elek
trik ücretlerine yapılan zamlara ve vatandaşların elek
trik ihtiyacının daha uygun şartlarda 'karşılanabilmesi 
için alınacak tedbirlere ilişjkin Enerji ve Tabiî Kay
maklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/920) 

60. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, daha 
ucuz ve kaliteli ekmek üretilebilmesi için alınacak 
tedbirlere ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/921) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
1. — 647 Sayılı Cezaların İnfazı Hakkında Ka

nunun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Ka
nun Hükmünde Kararname ve Adalet Komisyonu 
Raporu (1/797) (S. Sayısı: 522) (Dağıtma tarihi: 
29.1.1987) 

2. — Erzurum Milletvekili Sabahattin Araş, İs
tanbul Milletvekili Reşit Ülker, Kahramanmaraş Mil
letvekili Rıfat Bayazıt, Afyon Milletvekili Metin Balı-
bey, Sivas Milletvekili Mustafa Kemal Palaoğlu ve 
Balıkesir Milletvekili Fenni Islimyeli'nin, Türkiye 
Büyük Millet Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Çorum 
Milletvekili ihsan Tombuş'un, Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İçtüzüğü Teklifi ve Anayasa Komisyonu Ra
poru (2/191, 2/203) (S. Sayısı : 344 ve 344'e 1 inci 
Ek) (Dağıtma tarihleri : 11.6.1985 - 21.11.1986) 

3. — Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 
25.8.1971 Tarih ve 1475 Sayılı îş Kanununun 25 inci 
Maddesine Bir Fıkra Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Raporu 
(2/330) (S. Sayısı 512) (Dağıtma tarihi : 23.12.1986) 

3 -
4. — İçel Milletvekili Edip özgenç'in, Arıcılık Ka

nunu Teklifi ve Tarım, Onman ve Köyişleri Komis
yonu Raporu• (2/348) (S. Sayısı: 514) (Dağıtma ta
rihi: 12.1.1987) 

5. — İçel Milletvekili Edip Özgenç'in, İpekböcekçi-
liği Kanunu Teklifi ve Tarım, Orman ve Köyişleri 
Komisyonu Raporu (2/139) (S. Sayısı: 515) (Dağıtma 
tarihi: 12.1.1987) 

6. — Nevşehir Milletvekili Ali Babaoğlu ve 2 Ar
kadaşının, 26 Kişi Hakkında Özel Af Kanunu Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/371) (S. Sayısı : 520) 
(Dağıtma tarihi : 26.1.1987) 

7. — 2659 Sayılı Adlî Tıp Kurumu Kanununun 
Bazı Maddelerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Ka
nun Tasarısı ve Adalet Komisyonu Raporu (1/810) 
(S. Sayısı: 521) (Dağıtma tarihi: 27.1.1987) 

8. — Uluslararası Nitelik teki Teşekküllerin Ku
rulması Hakkında Kanun Tasarısı ve Adalet ve İçiş
leri komisyonları raporları (1/812) (S. Sayısı : 525) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

X 9. — Sermaye Piyasasının Teşviki, Sınıaî Mül
kiyetin Tabana Yaygınlaştırılması ve Ekonomiyi Dü
zenlemede Alınacak Tedbirler ile 5422 Sayılı Kurum
lar Vergisi Kanunu, 213 Sayılı Vergi Usul Kanunu 
ve 3182 Sayılı Bankalar Kanununda Değişiklik Ya
pılması Hakkında Kanun Tasarısı ve Plan ve Bütçe 
Komisyonu Raporu (1/817) (S. Sayısı : 523) (Dağıt
ma tarihi : 6.2.1987) 

X 10. — Kayseri Milletvekili Cengiz Tuncer'in, 
3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanununda.Değişik
lik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve Plan ve 
Bütçe Komisyonu Raporu (2/386) (S. Sayısı : 524) 
(Dağıtma tarihi : 6.2.1987) 

11. — Eskişehir Milletvekili Mustafa Balcılar ve 
3 Arkadaşının, 17.10.1983 Tarihli ve 2926 Sayılı Ta
rımda Kendi Adına ve Hesabına Çalışanlar Sosyal 
Sigortalar Kanununun 2 nci Maddesine Bir Fıkra Ek
lenmesine Dair Kanun Teklifi ve Sağlık ve Sosyal İş
ler Komisyonu Raporu (2/319) (S. Sayısı : 526) (Da
ğıtma tarihi : 6.2.1987) 

(X) Açık oylamaya tabi işleri gösterir. 


