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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00i'te açıldı. 
Kütahya Milletvekili Mustafa Uğur Ener, Türki

ye Cumhuriyeti Anayasasının kabulünün ikinci yıl
dönümü dolayısıyla gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Kütahya Milletvekili Abdürrahman Necati Kara'a' 
nm «29.8.1977 tarihli ve 2108 sayılı Muhtar ödenek 
ve Sosyal Güvenlik Yasasının Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Teklifi» nin (2/13) İçtüzü
ğün 38 inci maddesine göre doğrudan doğruya gün
deme alınmasına dair önergesi reddedildi. 

izmir Milletvekili Mahmut Akkılıç ve 37 arkada
şının, gümrük kapılarındaki kaçakçılık ve rüşvet olay

larının kapsamı ile niteliğinin ve bu olaylarla terör 
örgütlerinin ilişkisinin neler olduğunun belirlenmesi 
amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 1012 ve 103 
üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması açıl
masına ilişkin önergesinin (10!/3) öngörüşmeleri, iç
tüzüğün 100 ve 102 nci maddelerine göre, Hükümet, 
siyasî parti grup sözcüleri ve önergedeki birinci imza 
sahibi tarafından yapılan konuşmalarla tamamlandı; 
Meclis Araştırması açılması reddedildi. 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, Di
yarbakır İplik Fabrikası projesine ilişkin sözlü soru
suna (6/183) Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci ve, 
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Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Dev
letin üreticilere olan borçlarına ilişkin sözlü sorusuna 
da (6/192) Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı 
İsmet Kaya Erdem; 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, Devlet 
üretme çiftlikleri ve haraların satışa çıkarıldığı iddia
sına ilişkin sözlü sorusuna da (6/204) Tarım Orman 
ve Köy İşleri Bakanı H. Hüsnü Doğan cevap verdi. 

İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun (6/147), 
İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın (6/169), 
Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in (6/189), 
Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in (6/190), 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın (6/194), 
Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/197), 
İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın (6/203), 

Esas numaralı sözlü soru önergeleri mehil veril
diğinden, 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/184) ve (6/185) esas numaralı sözlü soru önerge
leri soru sahibinin birden fazla sorusunun gündem
de yer alması nedeniyle, İçtüzüğün 97 nci maddesi 
gereğince ve, 

Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın (6/187) esas 
numaralı sözlü soru önergesi de soru sahibi izinli ol
duğundan; 

Ertelendiler. 
5682 sayılı Pasaport Kanununun Bazı Maddele

rinin Değiştirilmesi ve Bu Kanuna İki Ek Madde Ek
lenmesine İlişkin Kanun Hükmünde Kararnamenin 
Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun Tasarısı 
(1/553) (S. Sayısı : 144) kabul edildi ve kanunlaştı. 

Maddeleri Komisyona geri verilen Antalya Mil
letvekili Ali Dizdaroğlu'nun Türk Ceza Kanununun 
175, 176, 177 ve 178 inci Maddelerinin Değiştirilme
sine Dair Kanun Teklifi (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 
82'ye 1 inci ek) Komisyondan gelmediğinden, görü
şülmesi ertelendi. 

Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Tasarısı 
(1/612) (S. Sayısı : 141) ile, 

1.7.1964 Tarih ve 488 sayılı Damga Vergisi Ka
nununun Bir Bendinin Yürürlükten Kaldırılması Hak
kında Kanun Teklifinin (2/199) (S. Sayısı : 146); 

Maddeleri kabul edildi, tümleri açık oya sunul
du; oyların ayrımı sonunda kabul edildikleri ve ka
nunlaştıkları açıklandı. 

8 Kasım 1984 Perşembe günü saat 15.CÖ'te top
lanılmak üzere birleşime saat 19.20'de son verildi. 

Başkan 
Başkanveki'li 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye 
Samsun 

Süleyman Yağcıoğlu 

Kâtip Üye 
İçel 

Durmuş Fikri Sağlar 

H. — GELEN KÂĞITLAR 

Teklif 
1. — Yozgalt Milletvekili Mdhmdt Bağçeei'nıin, 

18.5.1955 TarMi ve 6570 SayıUı Gayrimenkul Kiıra-
ıları Haktada Kaınu'na Bir Geçici Madde Eklenme
sine Dalir Kanun Teklifi (2/162) (Adalet Kom'feyc-
nuna) (Başkanlığa göliş tarfıi : 7.11.1984) 

Rapor 

8 . 11 . 1984 Perşembe 

1982 Malî YuMarı Keis'inhe'sap Kanunu Tasarıları ile 
Bu Yilara Ai't Genel Uygunluk Biil'dfirimferin'in Su
nulduğuna İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve 
Sayıştay Komisyonu Raporu {1/264, 3/115; 1/265, 
3/116; 1/266, 3/117; 1/267, 3/118; 1/268, 3/521; 
1/269, -3/522; 1/270, 3/523, 1/271, 3/524; 1/272, 

1. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığının 
1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981 ve (GÜNDEME) 

3/119) (S. Sayısı : 145) (Dağıtana tarihi : 8.11.1984) 

» • • • < » ••*-
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BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Abdulhalim ARAŞ 

KÂTtP ÜYELER : Durmuş Fikri SAĞLAR (İçel), Süleyman YAĞCIOĞLU (Samsun) 
- • • • • 

iBAŞKAN — Türkiye (Büyük İMillet Meclisinin 23 üncü (Birleşimini açıyorum. 

III. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Ad okumak suretiyle yoklama ya
pılacaktır. 

(Yoklama yapıldı) 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 

1. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahinin, 
mevsim nedeniyle mahsur kalmış bulunan bölgeleri
mizin durumu ve ivedilikle alınması gereken önlem
ler konusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Gündefm 'dışı konuşma talepleri! var
ıdır. 

iSaym Hailit İbrahim Şahin, mevsim neden'iyle 
mahsur kalmış bulunan bölgelerimizin durumları ve 
ivddi'l'iikjte alınması gereken önlemler lıaikkıınıda gündem 
dışı söz totemıiışterdir, kendilerine söz veriıyorum. 

'Buyurun Sayın Halil İbrahim Şahin. 
HALİL İBRAHİM ŞAHİN (DeriMÜ) — Sayın 

'Başkan, sayın miletvdkillleri; gündem ıdıişı söz iste
memin nedeni, mevsimi •JıtiSbariyl'e mahsur kalmış böl
gelerimizin durumları ve bu yeriler hakkında ivedilikle 
alınması gereken hususlar 'hakkındadır. 

Sayım milletvekilleri, 1.983 yıllı Ekiim ayından 1984 
yılı Haziran aiyma kadar geçen 8 aylık dönemde Van 
'İllinin Gevaş İlçesinin Balhçesaray Nahiyesi; 17 muh
tarlık birimli, nıezrallarıyla beraber 70 köyü ve 20 bin 
nüfusuyla birilikte • mahsur kaltonışjtır ve geçen yıl her 
köyde 50Ve yakın çocuk öDmıüşitiür, açlık ve sefalet 
içinde bırakimışlardır. Bir yıl sonra, 1984 Ekiim ayı 
içinde yine aynı bölıge mahsuridur, yine aynı sekide 
haziran ayını bekieyecelkltiir. 

Van'a yaptığımız bir ziyaret şurasında, 200 kadar 
kişi ziraî kredi alabilmek içlin gelımıişler; 20 :gün bek
lemelerine rağmen 50 bin liralık ziraî kredilerinii ala
madıkları gibi, bu 20 günlük sürede de bu 50 bin 
lirayı harcamışlardır. 

BAŞKAN — Toplantı için yetersayı vardır, gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Ayrıca bir vatandaşımız, 15 kilometre mesafede 
bulunan Pervar'Mıen gelirken gaz tenekesini sııritına al
mış, ddllinen bu gaz Itenekesiriin sonucunda akan gaz
lardan Idblayı bütün vlücudu Ve derisi yüzülimüşjtür. 
Bu Vatandaşlarımız halen mahsur vaziyettedir, bu 200 
kişi de Baihçesaray'a dönemez durumdadır. 

Bu durum karşısı nida, bunların yoları kapalı; ama 
Van'ın vitrinlerinde (Fransız peynirlerin yaları açık. 
Bu vatandaşların 'yoları kapak; alma yine Van'ın vit
rinlerimde VkıgMa iflütünllerlirıden yapılımıış sigaraların 
binlerce kilometreden gelen yolları açık. 

IBu gerçekler karşısında sayın Hüküfmeite diyoruz 
ki, eğer Van'da Karayollarının bahçesinde bulunan 
ımiakine enkazını, YSE'nin bahçesinde bulunan maki
ne enkazını saltsaılardı, Bahçesaraıy yolu yapılabilirdi; 
fakalt bu da yapılmamıştır, şimdiye kadar ise hiçbir 
teldbir ide alınmamıştır. 

'Bu balkımdan, önlemler alınımasa durumuna ge-
finoe : Yalnız bu bölgemiz değil, belki de Doğuda 
onlarca, yüzlerce mahsur kalan bölgelerimiz vardır. 
Bu bölgelerdeki vatandaşlarımıza ivedilikle faizsiz zi
raî kredilerin verlmıesi, ayrıca mahsur kalan bölgele
rimiz İçim özel kredi tahsisli, haftada bir olmasa bile 
15 günde bir oürnak 'üzere helikopterler vasıtasıyla 
yfiyecek, giyecdk yardımlıyla biıiliilkte, sağlık ekipleri yö-
münden taranmasına geçilmesinde faydalar vardır di-
yorua., 

Değerli arkadaşllarım, yalnız karlarla kaplı olan 
bu mahsur bölgeler yoktur; birbirleriyle ilişkili, bile
şik kaplar gibi demokrasimizin yolları üzerinde de 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 
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yer yer örtüler vardır. 'Bu örtülerin de kalkması ge
rekmektedir. 

Demokrasi bir çüçıdkltİT. Bu çiçeğin dal ve kökle
rinde ve yaprakltarırtda işçi vardır, işveren vardır, sen
dikalar vardır, odalar vardır, meslek 'teşekkülleri var
dır, dernekler ve ikooparaltJifl'er vardır ve bunlar eko
nomik ve sosyal yönden devreye girdikleri gibi, siyasî 
yönden de devreye girmediği sürece, Parlamento ile 
ihallk ve Ibu kurumlar arasında alışveriş ve 'bilgi akımı 
oikraadığiinıdan, demokrasi... 

BAŞKAN — Sayın Şahin, benlden'ize vermiş ol
duğunuz metinde 'bu konulara ait bir talebiniz yok. 
Ben sadece size, mahsur fcallimış bölgelerin durumunu 
Yüce Meclise aksettirmeniz için söz verdim. Bu iti
barla, 'bu isltikaımette konuşmanızı rica ©diyorum. 

Buyurun efendim. 
HAUÎL İBRAHİM ŞAHİN (Devamla) — 'Efen

dim, birbirleriyle ilişkisi yönünden arz etmek istiyo
rum < 

BAŞKAN — Ama, takdim ettiğiniz metinde !bu 
yokj 

HAUİL ÎBRAHİÎM ŞAHİN (Devamla) — Çün
kü, 'bileşik kaplar gibidir, o 'yoların yapılllmaisı da de-
miokrasiniın işlevine 'bağlıdır Sayın Başkanım. 

ıBu balkımdan, 2 seneyi idrak etaiş olan Anaya
samızın sosyali devlet anlayışını getiren 5 inci maddesi 
ve yasama yetkisini veren 7 nci maddesinin esprisi 
'içerisinde, karşılhklıı sevgi ve saygı bağlarıyla birçok 
sorunları aşıyoruz. Onun 'için, demüıkra's'i yolunun 
üzerlinde olan örtüleri de bu yasama döneminde kal
dırmamız liçin, her şeyden önce Yasama Meclisinin 
önünü engelleyen 91 imci maddeyi, üniversitelerimizi 
kapalı tutan YÖK"ü ve aynı zamanda halkımıza ve 
muhalefete 'kapalı 'tutulan TRT öritü'sünü de kaildıra-
rak; tıemenniimiz odur ki, Haziran ayına kadar orada 
'buzlar çözülüp yol açıilıncaya dök demokrasi yoları
mız da hep birlikte açılsın, der, herkinize saygılar su
nanım. CHP ısıralarındaıı alkışlar) 

2. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'mın, 6 
Kasım 1983 seçimleri ve Anayasa refarandumu ko
nusunda gündem dışı konuşması 

BAŞKAN — Sayın Sabit Ba'tumlu evvelsi gün 
bir gündem dışı konuşma talebinde bulunmuşlardı, 
bugün yerine getirebiliyoruz. Konusu, 6 Kasım Se
çimleri ve Anayasa referandumu ile ilgilidir. 

Sayın Batumlu'dan süreye ıriayet etmesini ve ko
nuşma ıtalebinin çerçevesi içerisinde kallmasını rica 
ediyoruz. Bunu hatırlatmamızın sebebi, bazı arka-
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daşlar konuyu bize 'bildirdikleri halde hu sınırı aşıp 
bir hakkın suiistimali yoluna gütmektedirler ki, o tak
dirde BaşkanMc Divanımız ıtakdirtefini kullanırken 
isabetli hareket 'edemiyor. Bu itilharia konuşmanın ta
lep edilen konular üzerine hasredilmesin'i ve dakikala
rın tasarruflu külanıflmasını rica ediyoruz. 

'Buyurun Sayın Baitumllü. 
SABİT BATUMLU (Manbul) — Sayın Başkan, 

Türkiye Büyük Millet MeclisJiriin çok muhterem üye
leri-; 6 Kasım 1983 günü yapılan Genel Seçimlerin 
sonunda millî iradenin tecellisi ile 'teşkil etmiş oldu
ğumuz 17 nci Dönem Türkiye Büyük Mıilet Meclisi
nin siz değeni üyelerini1, 6 Kasımı günü iğin içtenlik
le kutluyorum. Çünkü, konuşmamı ancak 3 üncü gün 
yapabildim.) 

7 KaSım 1982 tarihinde Mltetim'izin 'büyük ekse
riyetiyle onaylanan 1982 Anayasamızın kabulünün 2 
nci yıldönümünü kultılamanıın da ayrıca mutluluğu için
de bulunmaktayız. 

12 Eyl'ül dönem'inden sonra, büyük bir haSsasi-
yeltıle hazırlanmış olan Anayaisaimızın ışığı altında Yü
ce Mee'l'isiın çatısı içinde toplanmış 'bulunuyoruz. Yü
ce Medisimiz'in bizlerden beMemiiş olduğu ödevleri 
gereği biçimde yapabilmek iç'in elbirliği ve gönül bir
liği içinde bu çaitı altında çalışmamızın geıeğine yü
rekten 'inanmaktayım, Sizllerin de bu inanca katılma
sını canı gönülden diliyorum. 

Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok muhterem 
üyeleri; bugün yapmakta olduğum konuşmayı 6 Ka
sım günü yapamadığım İçin huzurlarınıza şu anda 
çıkmış bulunuyorum. 6 Kasım seçimllerinden sonra 
işbaşına gelmiş olan Sayın Özal Hükümetinin işe baş
ladığı gürtlerden itibaren kendisine göre uygulamakta 
olduğu iktisadî ve ekonomik programı, 1 yıl içinde 
topluma çok büyük yükler getirmiştir. Her ay dur
madan yapılan zamlar, toplumu zor durumllara sok
muştur. Hükümet Programı, topluma yeşil ışık yaka
rak multllu 'gelecekler vaadinde bulunrnuşttu. Görüyo
ruz ki, yıllık icraatı bu 1 yû içerisinde tamamen tersi
ne ölmuşltur. Vaaıt edilenlerin öfesiinde, geçim sıkın
tısı ve büyük zamlar götirmlişitir, ekonomi kriz© girmiş
tir, iş hayatı 'büyük durgunlukllaira ve para darboğa
zına girmiştir. İşçi, memur, dul ve yetim life işsizle
rin büyük bir bölümlü sefalet içline düşmüşlerdir. 24 
saaitılik geçimini bir kuru ekmekle geçirme gibi çaba-
ilaria uğraş vermektedirler. 
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Ülkemizde çıo'k eski yularda görülen tüberküloz 
rahatsızlığı, bugün ekonomlik sıkıntı içinde tekrar hort
lama temayülü göstermiştir. Tüberküloz yaygın bir 
halle gelmektedir. Açlık ve ekonomi krizinden aile yu
vaları dağılmakta ve bu nedenle de aile mesuliyetleri 
taşıyan birçok insan canına kıymaktadır. 

Hızla ilerlemekte olan 'ekonomik krize son verme-
n'in çarelerini Hükümetin düşünmesini ve haılletaesi-
rii bekliyoruz. Hükümetin kişi çıkarlarından 'vazgeçe
rek, toplum çıkarlarına ön planda yer vermesini mut
laka bekfliyoruz. Toplum çıkarları her zaman ön plan
da tutulmalıdır.. Ancak o zaman hükümetlerin 'toplu
ma yarar sağladığı görülebilir. 

'Bundan^>nce de zaman zaman bu kürsüden hatır
la tmaya çalıştığım ekonomimin kısa zamanda düzel
mesinin gereğine linanarak, Saıyın Hükümetten bu işi 
öncelikle hallenmesini bekliyorum. 

'Konuşmamın 2 nc'i bölümünde, Güneydoğudaki 
anarşik olaylarla, gelişen durumlara değineceğim. 

'Güneydoğudaki büyük hadiseler gerçekten her ge
çten gün biraz daha değişik boyutlara yükselme te
mayülü göstermektedir. Devamlı üzerinde etkin ça
lışmalar yapıllıyor lise de, hadiselerin henüz kökenine 
inilmemiştir. Hükümet Başkanı Sayın özal, konudan 
bahsedildiği zaman, «Meseleyi o kadar büyültmeyin, 
ortada büyütülecek bir husus yoktur» demekle, hadi
seleri kapatma eğilimlinde gözükmektedir; aima me
selenin 'içyüzü hiç de böyle değildir. Olaylar küçüm
senecek 'durumda değildir. Güneydoğu olaylarıma baş
tan beri sıkıyönetim el koymuş ise de, yeterince ha
diselerin üzerine gidime operasyonları yapılamamış
tır. Ancak, konuyla alakalı olarak Hükümetin mese
leye çok yönlü bakması gerekmektedir. Ayrıca, olup 
bitenlerin Hükümet tarafından bu yüce K'ürsüd'en 
Meclise akse'Mirilmesi gerekmektedir. Gereken çalış
maların ne yolda olduğunu, neticenin nereye gelmiş 
olduğunu yine Hükümetin bu kürsüden Yüce Mec-
llise anlatması gereğine inanmıaktayım. 

Sayın ©aışkan, Yüce Meclisin çok değerli miılılat-
vekilleri, Güneydoğu hadiseleriyle ilgili 'olarak ken
di çapımda tespit etmiş olduğum (biılgifeni .sizlere kısa
ca açıklamaya çalışacağıım. 

Türküye - Irak ısınırında cereyan eden anarşik olay
lar, Irak'ın, Türkiye'ye yakın kuzey bölgelerimde bu
lunan ve K'ürd'isltan Eyaleti ıdlarak tanımlanan kesim
den başlatılmaktadır. Kürtler kendi açılarından bu 
bölgede başşehirlerini Süleymaniıye olarak tanımla-
mi'şlardur* 

Diğer taraftan Iran ile Irak arasi'nda kaftan bölgeye 
de Türkmertistan deriillmekte ve bunların da başşehir
leri Kerkük olmaktadır. 

Irak'ın güneyinde kalan mıntıka ise ulusal Arap
ların bulunduğu mıntıka olup, başşehirleri Bağdat'tır. 
Tamamen Arap asıllıların yerleşmiş olduğu bu böl
gede, Irak Anayasasının gereği federal bir devlet olan 
Irak'ta devletlin en üst düzeyinde çalışan görevliler 
Araplardan oluşmaktadır. Alt kademelerde lise diğer 
etnik gruplardan insanlar çalıştırılmaktadır. 

1967 yılında özel muhtariyete kavuşan Kürtlerin 
lideri Molla Mustafa Barzani ölünce yerine Mesut ve 
îdriis adındaki 'iki oğlu 'bu toplumun lideri olarak or-
+aıya çıkmışlardır. Kürtlerin başşehri Süleymaınliye'de 
halen b'ir Kürt üniversitesi ve düğer şehirlerinde de 
öteki dereceli okulların bulunduğu gerçektir. 

Ayrıca Irak Kürdisltanın Sesi Radyosu her Çar
şamba günü Kürtlerin tarih ve edebiyatı aidllı yayın 
yapmaktadır. Bu bölge halikı bu 'radyoyu tamamen îz-
'lamıektediriler. 

Ayrıca Türkiye 'ile güneyde 'sınır komışusu olan 
Suriye, Türkiye aleyhindeki çeşitli yasak yayınları te
levizyon ve radyo ile neşretmekte olup, bu bölge halikı 
Türkiye'nin aleyhinde dlam bu yayınlardan rahatlıkla 
faydalanmaktadır. özelikle bölgede en yakın yerle
şim yeri olan Cizre, Mardin, Siirt, Sımak, Hakkâri, 
Uludere, Çukurca, Şemidinl'i, Yüksekova ve Van ilinin 
Gürpınar, Başkale ilçelerimiz bu bölgeye dahlil bulun-
malkltadıır. Kıaçaikçı ve soyguncular zaman zaman bu 
bölgeye gelmişlerdir. Buraya halk tabiriyle «Binhat» 
adı verilmektedir; yani bu ad, «Yasak Bölge» anla
mına gelmektedir. Van, Bitlis, Muş, Siirt ve diğer 
bölgelerdeki hayvanların, kış için otlak mahalleri ola
rak bu bölgeye getirildiği de görülmektedir. Koyun 
kaçakçılığı bu bölgeden yapılmaktadır. Ayrıca bu böl
gedeki Mardin ve iSi'irt illerimizde ve ilçelerinde Er
meni kökenli vatandaşlar bulunmaktadır. Buralarda 
bazıları formalite olarak din değiştirmişler ve yine 
özellikle Şırnalk ve çevresindeki yerleştim bölgelerin
den yaklaşık 5 bin kişi civarında bir topluluk Holllan-
da, Franisa Ve diğer Avrupa ülkelerine hicret etmiş
ler ve (mülteci olarak gittikleri bu ülkelerde yerleşim 
imkânını bulmuşlardır. Buralardaki bu vatandaşlara 
ait arazilerin ve işyerlerinin sonuçları hakkında ke
sin bir bilgi elde edilmemiş olmakla beraber, kilise
lere valkf edildiği ısöz konusu edilmektedir. Nitekim, 
17 Mayıs 1983 günü Ik anarşik olay da bu yerde 
vuku bulmuştur. O tarihte iki erimiz şehit edilmiş, bir 
subayımız yaralanmıştı. 
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BAŞKAN — Sayın, Baltumlu, size söz verdik; ama 
güncelliğini kaybetmiş, Hükümetin gündem dışı bilgi 
vermiş olduğu ibir Ifconulda Meclise dolaylı izahat ver
menize gerek olmadığı kanaatindeyiz. Kaildi iki, konuş
ma süreniz 20 dakikaya yaklaşmak<tadiir. Müsamaha-
muzın sonuna gelmiş (bulunmaktayız, Hültfen konuşma
nızı toparlayınız. Aksi takdirde, gündem' dışı konuş
ma konusunda Başkanlık Divanı müşkül durumda 
bırakılıyor, 

SABİT BATUMLU (Devamla) — Peki Sayın 
Başkan, foMriyoruım. 

Niiteklkn o '.tarihte Jkl erimiz şehit edilmiş, İbir su
bayımız yaralanımıışltı. O günden bugüne kadar anar
şik olaylar, hepimizce malum olan durumlar içerisin
de güncelliğini devam esirmektedir. 

O ilt'ibarla Yüce Meclislin birlik ve beraberlik içe
risinde oteâisııını talep ediyor, Ülkemizin ve Yüce Mec-
feimizin bekletmiş olduğu hizmetçilerin 17 nc'i Dönem 

Parfamenltosunda tarihî bir görev olarak yapılmasını 
İıçltenlifcle huzurlarınızda dÜlüyorum . 

Önümüzde kaltedeciğimiz 4 yalda esenlik içerisin
de, elbirliği ve işbirliği içerisinde Yüce Miiete 'hizmet 
ötmenin kıvancını Ibeklİyorum. 

Hepinizi saygıyla selamlarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
HİLMİ NA1.BANTOĞLU (Erzurum) — Sayın 

Başkan, usul hakkında söz istiyorum. 
BAŞKAN — Sayın NaJbanıfcoğlu, gündeme geçme

den size hangi konuda usul hakkında söz verebili
rim? Gündeme geçelim, ondan sonra usul muamele
leri tekemmül etsin. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Günde
me geçmeden önceki usulünüz hakkında efendim. 

BAŞKAN — Bu konuyu 17 nci Dönemin başın
dan beri münakaşa ettik. Başkanlık Divanımın tutu
munu Yüksek Heyete defaaitfle arz ettik. Gündeme 
geçmeden evvel sizin talep ettiğiniz konu doğmamış 
ki, 'ben size söz vereyim. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Erzurum) — Dün 
sözlü soruma cevap verirken kalan iki sayfamı bana 
ökuitmadınız; ama şimdi gündem dışı konuşan arka
daşa 20 dakika söz verdimiz. 

BAŞKAN — Sayın Nalbarutoğlü, aşağı yukarı 
sizin de (bugün Başkanlığa intikal öden 36 adedte yakın 
yazılı ve sözlü 'sorunuzda İçtüzüğün tayin ettiği müd
detlere ne nispette riayet ettiğinizi Yüksek Heyet za
manla göreedklfcir. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
1. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-

türk'ün, Tarım Orman ve Köy İşleri Komisyo
nundan çekildiğine dair önergesi (4/51) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. 
Sunuşlar kusmımda komisyondan bir istifa önerge

si var. Okulfcup bilgilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meolsli Başkanlığına 
Üyesi bulunduğum Tarım Orman ve Köy İşleri 

Komisyonundan istifa ediyorum. 
Gerekli işlemin yapılmasını isaygıüarımla arz ede

rim. 
Yılmaz İhsan Hasftürk 

İstanbul 
(BAŞKAN — Bingilerinize sunulmuştur. 

IBAŞKAN — Sayıın Batumlu, bu konuyu (tamamen 
altlayalım; çünkü güncdffiğini kaybetmiş bir konudur. 
Oltfen,., 

SABİT BATUMLU (tsltanbul) — Tamam, bilciri-
yiorum «fendim. Zaten kısa bir paraıgraf kafaıışltı, onu 
geçîyorum. Son paragrafı söyleyipv bitireceğim. 

Türkiye Büyük Millet Meclisimin çok muhterem 
üyeleri, 1'2 Eylül 1980"den sonra Türkiye Cumhuri
yeti Devletinin biültün yükünü üsıtfenımiş olan Sayım 
Kenan Evren, üsltün meziyetleri ile DevHeitümizi yü
celtmiş; 1982 Anayasası hazırlanmış, kamuoyunun 
(büyük çoğunluğu tarafından kalbul edilmiş ve Anaya
samız yürürlüğe girmişltür. Anayasanın ikalbullünün 
ikinci yıldönümünü kutlamakla hepimizin multilu ol
duğu kanaaltirideyim. 

Böylece Gum'hurbaşkanİiğı görevini üstlenmiş 
olan Sayın Kenan Evren Paşa 'büyük dlirayeftleriyle 
kendisini dünyaya kaibul etiCirmiiş ve üsltün vasııfllı bir 
l'ider özelliğini kazanmıştır. 

Yine 'büyük gayretleri ille 6 Kasım 1983 seçimle
rinin yapılması sağlanmış, millî irade ile Türkiye Bü
yük Millet MecM!sinin kapıları açıHmaşjtır. MüHletimiz 
demokrasi inancı içerisinde bugün hızla ilerlemekte
dir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin getirdiği 
güçlü demokrasimiz yüceünnaktedir. 
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V. — SORULAR VE 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, Hü

kümete intikal eden yolsuzluk dosyalarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

2. — istanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

'BAŞKAN — Gündemin «ıSözliü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

Birinci ve îkinci Kuraldaki sözlü som önergeleri, 
verilen mehil sebebiyle elenmiştir . 

Üçüncü şurada yer alan sözilü soru önergesine ge
çiyoruz;. 

5. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar' 
in, Çınar - Göksu projesine ilişkin sözlü sorusu ve 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı Cemal Büyükbaş'ın 
cevabı (6/184) 

'BAŞKAN — Sayın Mahmud Alıtunakar burada
lar mı? Burada'lar. 

Sayım Enerji ve Talb'iî Kaynaklar Bakanı burada-
feır ımı? Buradailiar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büıyiük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki yazıllı suallerimin Enerji ve Tabiî Kay-
makltar Bakanı tarafından tfözlü cevaplandırıillmasına 
delalet buyurulknasiini' hürmetlerimle aırz ederim. 

Matarufd Altanakar 
(Diyarbakır 

1. Diyarbakır dahilinde Çınar - Göksu projesi 
programlanan müddet içinde kesbi kat'iyyet etmiş mi
dir? 

2. Etmedir 'ise aksamanın sebepleri nelerdir? 
3. Bugüne kadar projenin su'lamıa planı safhasındia 

bir tadilat vaki midir? Otauş üse hangi tarihte ve 
hangi faktörlerle olmuştur? 

4. 1983te hazır olan projeriin 1984te hafriyat ve 
temıel çalıışımallanına başlıanmadığiina göre engelin kay
naklan nelerdir? 

'BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
ENERJİ VE TABİÎ KAYNAKLAR BAKANI 

CEMAL BÜYÜKBAŞ (Eslkişehir) — Diyarbakır 
Milletvekili Sayın Mahmud Altunalkar'ın, Çınar -
Göksu projesi konusundaki sözlü sorusuna cevap
larımı arz ediyorum.. 

DSİ 10 uncu Bölge Müdürlüğünce hazırlanan 
Göksu projesi planlama raporu, 1983 yılında DSİ Ge-

CEVAPLAR 

nel Müdürlüğüne bölgeden intikal etmiştir. Yapılan 
inoeleme neticesinde Göksu Barajının yerinde ve göl 
sahasında bazı geçirgenlik, su kaçırma sorunlarıyla 
karşılaşılmıştır Bu sorunların çözümü için DSİ Ge
nel Müdürlüğünden ilgili uzmanlar proje sahasında 
daha geniş incelemeler yapmak mecburiyetinde kal
mışlardır. 

Projenin jeolojik problemlerinin halli için yapı
lacak ek harcamalar, projenin ekonomik yapılabi
lirliğini de etkilediğinden fayda - masraf karşılaştır
maları yeniden yapılmıştır. 

12 Ekim 1984 tarihinde DSİ Genel Müdürlüğün
de çeşitli daireler ve bölge müdürlüğü proje uzman
larının müştereken yaptığı toplantıda sorunlara öne
rilen çözümler yeterli görülmüş ve son duruma göre 
düzenlenmiş olan rapor onaylanmıştır. 

1967 yılında hazırlanan ilk Çınar - Göksu pro
jesi raporunda, Göksu Çayının sadece sol sahilinin 
sulanması önerilmiş; ancak o tarihte önerilen Gök
su Barajının jeolojik nedenlerden dolayı yapılama
yacağı anlaşıldığından, o proje düşmüştür. 

DeVlet Su işleri Genel Müdürlüğünce 1980 yı
lında Elektrik İşleri Etüt İdaresi kanalıyla ihale su
retiyle hazırlatılan Dicle - Kralkızı projesi planla
ma raporunda, tüm Dicle sağ sahil ovalarının; yani 
Ergani, Diyarbakır, Göksu ve Savur ovalarının su
lanması öngörülmüştür. Bunlardan Kralkızı Barajı 
bu ay içinde ihale edileceğinden, bu projenin birin
ci merhalesi aynı zamanda Göksu Ovasının sulan
masını da kapsamaktadır. 

Çınar - Göksu projesinin revize planlama çalış
malarında bu durum göz önünde bulundurularak, 
Göksu Barajımdan Göksu Çayının her iki kıyısın
daki ve mümkün olduğunca üst kodlardaki arazile
rin sulanması ele alınmış bulunmaktadır. 

Planlama raporu onaylanmış bulunan projeler, 
ülke ihtiyaçları ve bütçe imkânları göz önünde bu
lundurularak gelecek yılların, yatırım programlarına 
önerilmekte ve Devlet Planlama Teşkilatınım ona
yından sonra uygulama programlarında yer almakta
dırlar. Bu proje de aynı şekilde işlem görecektir. 

Saygılarımla arz ederim^ 
BAŞKAN — Sayın Altunakar, cevaba karşı göı 

rüş bildirmek ister imisiniz? 
Buyurun, 
MAHMUD ALTUNAKAR (Diyarbakır) — 

Muhterem Başkan, değerli milletvekilleri; Sayın Ba-
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kana vermiş olduğu izahat için şükranlarımı arz 
ederim. Yalnız, vermiş olduğu izahat ve benim ma
hallinde yapmış olduğum tetkilkat arasında bazı mü-
bayenıetler vardır. Bu hususu arz etmek üzere kür
süye çıkmış bulunuyorum. 

Çınar - Göksu projesi, Diyarbakır Vilayeti da
hilinde, Çınar Kazasının 5 kilometre şarkîcenübunda, 
Dicle'nin bir kolu olarak Göksu Çayı üzerinde 657 
bin metre - talveg kotunda inşa edilecek bir baraj
dır. 

Projenin planlama faaliyetine mıntıkada 1965 yı
lında başlanmış, 1982 yılında ilkmal edilerek alakalı 
dairelerce tasdik edilmişti. Bugün sene 1984 ve 1985'e 
girmek üzereyiz; yani 20 sene geçiyor, hâlâ bu pro
je ve bu Ibaraj hikâyesi sürüncemededir. 

Zaman zaman, Sayın Bakanımın da işaret bu
yurduğu şekilde, yok jeolojik mahzurları olmuştur, 
yok şöyle olmuştur, yok böyle olmuştur, imkân bu
lunamamıştır, gibi şeyler söylenmiştir. Halbuki ara
ya bazı siyasî mülahazalar girmiştir, siyasî birtakım 
tafctikıer kullanılmıştır. Elbette ki, 'bunun vebali ne 
Sayın Bakana aittir ve ne de Sayın özal Hüküme
tine racidir. Ancalk, geçen zaman içinde Türkiye'nin 
çeşitli yerlerinde birçok barajlar İkmal edildi. Bu 
küçücük barajın yapımına; o muhitin muhtaç oldu
ğu bir damla su, o muhitin muhtaç olduğu bir ça
lışma sahası, o muhitin muhtaç olduğu bir iktisadî 
kalkınma bütün haşmetiyle ortada dururken, bir 
türlü el anlamamışlar. 

Bendeniz milletvekili seçildikten sonra, seçimleri 
müteakip resmî devairi ziyaretimde, bahis buyur
dukları Devlet Su işleri 10 uncu Bölge Müdürlü
ğüne de uğramış ve kendilerinden mıntıkanın mese
lelerini ve problemlerini kendi açılarından anlatma
larını istirham etmiştim. Mevzu Göksu Projesi üze
rine geldi. Bana o zaman sayım müdür; «Proje ha
zır, sadece tahsisat bekliyoruz. Tahsisat geldiği tak
dirde barajın inşa faaliyetine hemen başlayacağız» 
demişlerdi. Durumu Sayın Başvekilimize intikal et
tirdim: şifahen kendilerine arz ettim. 

Genel ve mahallî seçimler esnasında Sayın Baş
vekil tarafından mıntıkaya vaat edilen bir sürü me
seleler içinde Göksu Barajının ikmali de mevcuttu. 
Hatta* mahallî seçimler sırasında mıntıkaya geldi
ğinde bu noktada kendisine bir kurban kesilmiş ve 
ahalice bu barajın biran evvel yapılması istirhamın
da bulunulmuştu. Sayın Adalet Bakanım; çünkü bu 
Göksu Barajının inşa edilecek yeri Mardin'den 60 
kilometre,, DiyaıibaJorMan 30 kilometre uzaklıktadır. 

mahallî seçimler münasebetiyle üç defa Çınar'ı zi
yaret etti; zatı muhteremin de orada vaat ettikleri 
arasında bu barajın ikmali vardı. Meclis tatilinden is
tifade ederek son gittiğimde müdürle görüştüm. Mü
dür bey, tekrar jeolojik birtakım mahzurların çık
tığını ve durumun da, Sayın Bakanımın ifade ettiği 
gibi, olduğunu söylediler. Müdür aynı müdürdü. Ken
disine çelişkiye düştüğünü ifade ettim. Pek tatmin
kâr cevap veremedi. 

Şimdi, Sayın Bakanım ise, «Kralkızı'mn ihalesi 
yapılmak üzeredir ve Göksu Barajının sulayacağı sa
ha, bu büyük barajın sahası içinde kalacağından, 
o arazinin dt haliyle sulanacağı» şeklinde ifade bu
yurdular. Acaba Göksu Barajının inşasından vaz 
mı geçikfi? Halbuki kendileri de şimdi ifade ettiler; 
bu proje alakalı dairece tasdik edilmiş ve mahalline 
gönderilmiştir. Mevzu bir türlü açıklık kazanamıyor 
ve bu toonuda herhangi bir şekilde ilerleme olmu
yor. Memleket hakikaten hizmete muhtaçtır Sayın 
Bakanım. Aradan bir sene gibi bir süre geçti. Mın
tıka, sizden umduklarını bulamamanın üzüntüsü, in
fiali ve pişmanlığı içindedir. Bu mevzuu kürsüye çı
kıp dile getirmek aynı zamanda size hizmettir. «Siz 
yapın, siz eser verin» diyoruz. Eser verin ki, sizin 
tasvipkârınız olalım, sizin takdirkârınız olalım. 

Hürmetlerimle efendim. 

2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) (Devam) 

BAŞKAN — 2 nci sıradaki Sayın İbrahim Ural' 
in sözlü sorusuna Sayın Bakan cevap vermek iste
mektedir. 

Sayın İbrahim Ural buradalar mı? Yok. 
Sayın İbrahim Ural'ın sözlü sorusu, Hükümetin 

talep ettiği 10 günlük mehil sebebiyle ertelenmiş bu
lunmaktadır. 

4. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'in, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabu Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/185) 

'BAŞKAN — 4 üncü sözlü soru Sayın Mahmud 
Altunakar'a ait olması sebebiyle, İçtüzüğün 97 nci 
maddesi gereğince erteliyorum. 

5. — Zonguldak Milletvekili İsa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 
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BAŞKAN — 5 inci sözlü soru Sayın İsa Var-
dal'a aittir, kendileri izinlidir, sözlü sorusu ertelen
miştir. 

6. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kunter'in, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

7. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fiskobirlik'in fındık üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/190) 

8. — İzmir Milletvekili Rüştü Çardağ'ın, Türk 
Hava Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

BAŞKAN — 6, 7 ve 8 inci sıradaki sözlü so
rular, verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Sayın Başkan, 8 inci soruya cevap 
vermek için dün de geDdim, «ayın milletvekili yok
tu efendim.. 

IBAŞKAN — Sayın Bakan, bana 9 uncu soru 
diye geldi efendim. 

ULAŞTIRMA BAKANI VEYSEL ATASOY 
(Zonguldak) — Hayır efendim, 8 ~ inci sıradaki Sa
yın Rüştü Şardağ'ın sorusu efendim.: 

ıBAŞKAN — Kanunlar Müdürlüğünün Başkan
lığımıza verdiği notta 30.10.1984 tarihinde 15 gün 
mehil istenmiş. Zannediyorum devlet bakanlarından 
birisi tarafından bu mehil istenmiş. 

Rüştü Şardağ buradalar mı? Yok. 
Verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir, 

9. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz*in, Dev
let İstatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

BAŞKAN — 9 uncu sıradaki Sayın Nuri Kork-
maz'ın sözlü sorusunu Sayın Balkan cevaplamak is
temektedir. 

Sayın Nuri Korkmaz buradalar mı?... Yok. 
Verilen mehil sebebiyle ertelenmiştir. 
10. — İstanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo

dern matematik eğitimi yapan okullara ilişkin Millî 
Eğitim Gençlik ve $por Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/203) 

BAŞKAN — 10 uncu sıradaki Bilâl Şİştnan'ım 
sözlü sorusu, verilen mıehil sebebiyle ertelenmiştir. 

11 indi sıradaki sözlü soru önergesine geçiyoruz. 
11. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemirin, İz

mir Vali Yardımcısının tayinine ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü sorusu ve Adalet Bakanı M. Necat 
Eldem'in cevabı (6/205) 

BAŞKAN — Sayın Hüseyin Aydemir buradalar 
mı? Buradalar» 

Cevap verecek Sayın Bakan buradalar mı? Bu
radalar. 

Sözlü soru önergesini okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun İçişleri Balkanı tarafından söz
lü olarak cevaplandırılmasına müsaadelerinizi arz 
ederim, 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Mülkî İdare Amirleri Atama Yönetmeliği ile, mes
lek mensuplarına bulundukları coğrafî bölgede asga
rî iki yıl hizmet yapma hakkı tanındığı halde, İzmir 
Vali Yardımcısı Ceyhan Demircin; İzmir'deki görev 
süresi ilki yılı dolmadan, başka coğrafî bölgeye tayi
ninin yapıldığı, adıgeçen İdare Amirinin bu atamayı, 
«Halk, vicdan ve adalet duygularına ve Atama Yönet
meliğine, aykırı gördüğünü» ifade ederek, memurluk
tan çekilme isteğinde bulunduğu ve mesleğinden ay
rıldığı öğrenilmiştir. 

Kamu görevlilerine Devletin salhıip olması zorun
luluğu göz önünde tutularak : 

1. Durumunu yukarıda belirttğimiz İdare Amiri
nin, Yönetmeliğe aykırı olarak başka bir coğrafî böl
geye atanmasının gerekçesi nedir? Bu atamada; Yö
netmelik esaslarına tamamen uyulmuş mudur? Yönet
melik esaslarına aykırı bir atama bahis konusu ise; 
bu naklen atamada, politik bir düşünce mıi etkili ol
muştur? 

2. Tarafsız ve başarılı çalışmaları ile toplumun 
güvenini kazanmış kamu görevlilerinin meslekî gü
vencelerinin sağlanması ve kamu hizmetlerindeki ça
lışmalarının objektif esaslara göre değerlendirilmesi 
için Bakanlıkça ne gibi önlemler alınması düşünül
mektedir? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin değerli üyele
ri; 'izmir Milletvekili Sayın Hüseyin Aydemirdin, Tür
kiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğu, İz
mir eski vali yardımcısı Ceyhan Demircin başka ile 
tayinine dair soru önergesini cevaplandırmak 'üzene 
huzurlarınıza çıkmış bulunuyorum. 

Ceyhan Demir, İzmir Vali Yardımcılığı görevi
ne 9.11.1982 talihinde tayin edilmiş, bilaihara İzmir 
Belediye Başkanlığını yürütmekle görevlendirilmiş ve 
bu görevi mahallî seçimlere kadar devam ettirmiştir^ 
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Adı geçen vali muavini 8.8.1984 tarihinde de Konya 
Vali Muavinliğine naklen atanmıştır. 

Mahallî seçimler öncesi birçok vali muavini bu
lundukları illerde belediye başkanlığı yapmış, seçim
leri müteakip, aslî görevlerine dönmüşlerdir. Bu ar
kadaşlarımızın belediye başkanı iken ifa ettikleri hiz
metlerden dolayı bulunduktan ilde çeşitli tenkitlere 
maruz kalabilecekleri, bunun neticesi huzursuz ola
cakları, 'bu huzursuzluğun hizmeti menfi yönde et
kileyeceği ve 'bu nedenle de görev yerlerinin değiş
tirilmesi gerektiği 'kanaati hâsıl olmuştur. Bu kanaat 
neticesi, Diyarbakır, Urfa, Bingöl, Sırt İlleri Vali 
Muavinleri gibi, İzmir eski Vali Muavini Ceyhan De
mirin de görev yeri değiştirilmiş ve Konya Vali 
Muavinliğine tayin edilmiştir. Bu tayin üzerine adı 
geçen Vali Muavini istifa etmiştir. 

Görüldüğü gibi, adı geçenin tayini münferit bir 
tasarruf olmayıp, genel olarak yapılan bir tasarruf
tur. Tayin işlemleri de 657 sayılı Kanun ve Atama 
Yönetmeliği hükümlerine uygun olarak yapılmıştır. 

Yapılan bu tayinlerde politik bir düşüncenin hâ
kimiyeti kesinlikle söz konusu değildir. Aksine, mes
lek mensubu arkadaşlarımızın kendilerini rahatsız ede
cek her türlü tenkitten uzak ve huzur içinde çalışma
larını sağlama düşüncesi hâkimdir. Esasen, Ceyhan 
Demir'in İzmir'den alınarak, aynı sınıl ve 'büyüklük
teki bir il olan Konya'ya nakledilmesi de bu samimî 
düşüncenin teyididir. 

Sayın milletvekiHeri, her türlü politik mülahaza
dan uzak olarak, tarafsız ve başarılı çalışmalarıyla 
temayüz etmiş, toplumun güvenini kazanmış kamu 
görevlilerini en iyi şekilde ve objektif esaslıara göre 
değerlendirmek Hükümetimizin anaprensibikJir. Hükü
metimizin kuruluşundan bu yana takip ettiğim'iz ta
yin politikası da bu anaprensip doğrultusunda ol
muştur., 

ISaygi'larımla arz ederim. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 
Balkan, söylediklerinize siz de inanmıyorsunuz. 

BAŞKAN — Sayın milletvekili cevap arz etmek 
ister misiniz? 

Buyuruna 

. HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Sayın Başka
nım, Yüce Meclisimizin pek değerli üyeleri; İzmir es
ki Vali Yardımcısı Ceyhan Demir'in, Mülkî İdare 
Amirleri Atama Yönetmeliğine aykırı olarak, bulun
duğu coğrafî bölgede asgarî 2 yıllık hizmet süresini 

| tamamlamadan başka b'ir coğrafî bölgeye atanma-
I sıyla ilgili sormuş olduğum suale, burada İçişleri Ba-
I kam Vekili Adalet Bakanımız Sayın Necat Eldendin 

vermiş olduuğ izahatı teşekkürle ve en iyi duygu
larla yorumluyoruz. 

Sayın Bakanın, mülkî idare amirlerinin ve idare 
adamlarının meslekî güvencelerinin sağlanması için 
gösterecekleri hüyük anlayışı ve bu konudaki ifade 
etmiş oldukları güzel sözleri, bundan sonraki atama
larda birer teminat olarak karşılıyoruz ve bu bakım
dan bu sözleri memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak, Sa
yın Bakanımızın burada ifade etmiş olduğu beyana
tın gerçeklere, bazı noktalarda uymadığı ve bugüne 
kadar yapılan atamalarda partizanlığa kaçıldığını ima-
eden birçok tasarrufların yapıldığını müşahede ediyo
ruz. Bu bakımdan, özet olarak gerek misalimizdeki 
vali muavininin atanmasıyla ilgili aykırılığı ve gerek-

I se bundan sonraki atamalarda, mülkî idare amirleri 
nin tarafsızlıklarını korumak konusunda meslekî gü
vencelerini teminat altına almak için istar edilmiş olan 
yönetmeliklerin uygulanmasında gösterecekleri büyük 
hassasiyete ve güvenceye işaret etmeyi zorunlu görü
yoruz. 

Ceyhan Demir, 5 yıl hizmet ifa etmek üzere, diğer 
coğrafî bölgelerdeki hizmetini ifa ettikten sonra, Iz-

I mir'e naklen atanmış ve İzmir'de 2 yıllık hizmet sü
resini doldurmadan, bu hizmet süresinin son 1 yıla 
yakın kısmım İzmir Belediye Başkanlığında ifa etmiş
tir. İzmir Belediye Başkanlığını ifa ederken, Ceyhan 

I Demir idare hayatında kazanmış olduğu müktesebatı 
en iyi değerlendirmiş, İzmir halkı gibi, her bakımdan 
hizmetleri takdir edebilen, yorumlayabilen bir toplum 
içerisinde en güzel hizmetleri vererek, toplumun güve
nine layık olduğunu ispat etmiştir. İzmir'deki toplu
mun huzuru ve güveni için günün 24 saatini seferber 

I ederek gece gündüz çalışmış, yeni idarî yöntemleri 
uygulamaya koymuş, feragatla çalışarak bir yıla ya
kın İzmir Belediye Başkanlığını yerine getirmiş, aşkla 

I ve idealle vazife görmüş, basının desteğini ve güve-
I ntni kazanmış, her şeyden mühimi toplumumuzun gü

venine sahip olmuş, hasletleriyle temayüz etmiş bir 
j idarecimizdir. Bu idareci, yönetmeliğin kendisine ver-
I m iş olduğu asgarî 2 yıllık süreyi doldurmadan, sadece 
I İzmir Belediye Başkanlığını başarıyla yürütmüş olma-
I nın mükâfatı olarak, bulunduğu coğrafî bölgede daha 
I 3 sene hizmet yapma hakkı varken ve 18 yıllık hiz

met süresinden sonra o bölgede henüz sadece 2 yıla 
I yakın bir hizmet süresi içinde çalışmışken başka bir 
I coğrafî bölgeye atanmıştır. 
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Şimdi, yapılan atama, bir kere 2 seneden dalha nok
san olduğu için, yönetmeliğe aykırıdır. O bölgeden 
bir vali yardımcısını 2 seneden evvel görevli olarak 
başka bir bölgeye alabilmek için, her şeyden evvel o 
bölge valisinin gerekçeli bir mütalaayla durumu Da
hiliye Vekâletine bildirmesi, Dahiliye Vekâleti Mü
dürler Komisyonunda bu valinin gerekçeli mütalaası
nın incelenmesi ve Müdürler Encümeninin mütalaa
sından sonra atama kararnamesinin Başbakanlığa ve 
Sayın Cumhurbaşkanlığına giderek onaylanması ge
rekmektedir. 

Şimdi, bu atamada, bu kişinin o bölgeden alınma
sı hakkında valinin gerekçeli bir mütalaası yoktur. 
Kaldı ki vali, İzmir Vali Yardımcısı Ceyihan Demir'e, 
İzmir Belediye Başkanlığında geçen hizmetlerinden 
dolayı madde tasrihi ve gerekçeyle bir sayfalık takdir
name vermiştir. Bunun dışında, yeni İçişleri Bakanı 
da, bu güzide idarecimizi İzmir Belediye Başkanlığın
daki çalışmalarından dolayı tebrik etmiştir. Bütün bu 
olumlu mütalaalar yanında, asgarî 2 yıllık hizmet sü
resi hakkı tanınmadan bir vali yardımcısının, belediye 
başkanlığı hizmetinin sonunda başka bir bölgeye atıl
ması, her halde yönetmeliğe ve bu yönetmeliğin ida
recilerimize 'tanıdığı meslekî güvenceye aykırıdır ve bu 
meslekî güvenceyi yaralamıştır. 

Sayın Ceyhan Demir mesleğinin onurunu koru
mak için, emeklilik hakkını dahi elde edemeden, bu 
adaletsiz ve yönetmeliğe aykırı atama tasarrufunu 
protesto etmek maksadıyla istifasını vermiş ve böyle
ce bugün her türlü meslekî güvenceden, malî imkân
lardan mahrum olarak yeniden avukatlık stajına baş
lamıştır. 

Şimdi bu münferit bir olay, bunu burada noktalı
yorum; benim buradan genelde... 

BAŞKAN — Sayın milletvekili, süreniz dolmuş
tur, toparlayınız efendim. 

HÜSEYİN AYDEMİR (Devamla) — Toparlıyo
rum Sayın Başkan. 

Genelde benim burada ifade etmek istediğim hu
sus şudur .: Toplumun yüksek sorumluluk duygusu-

/. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun 
Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci 
Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi 
ve Adalet Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 
82 ve 82'ye 1 inci ek) (1) 

na sahip, yüksek hak ve adalet duygularına sahip, 
başarılı, idealist, toplumun ve Devletin güvenine sa
nıp, Devlete sahip olmuş, toplumun sorunlarını ken
dine dert edinmiş, idealle çalışan, günün 24 saatini 
hizmete vermiş olan idarecilerimize sahip olalım. Eğer 
biz Devlet olarak, Meclis olarak, Hükümet olarak, 
kendini aşkla, feragatla devlet hizmetine, halk hiz
metine vakfetmiş idarecilerimize, mülkî idare amir
lerimize, diğer yüksek seviyedeki idarecilerimize sa
hip olmazsak, onlardan nasıl feragat bekleriz, nasıl 
çalışma bekleriz, nasıl gayret bekleriz, nasü adalet ve 
hizmet bekleriz? 

Bu inançla, Sayın Bakanımızın buradaki ifadele
rini, bundan sonraki tasarruflarda büyük bir teminat 
olarak, daha olumlu çalışmalara, olumlu tedbirlere 
yönelmenin bir işareti olarak karşılıyor ve Yüksek 
Heyetinizi en derin hürmetlerimle selamlıyorum., 

Sağ olun (HP sıralarından alkışlar). 
BAŞKAN — 12 nci sıradaki sözlü soru önergesi

ne geçiyoruz. 

12. — Erzurum Milletvekili Ebubekir Akay'ın, Er
zurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/206) 

BAŞKAN — Sayın Akay buradalar mı? Burada
lar, 

Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 
13 üncü sıradaki sözlü soru önergesine geçiyo

ruz. 

13. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-
lan'm, bir Devlet Bakanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/207) 

BAŞKAN — Sayın Ceylan buradalar mı? Bura
dalar. 

Soruya cevap verecek Sayın Bakan?.. Yok. 
Sözlü soru önergesi ertelenmiştir. 

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

1 inci sırada Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğ
lu'nun, maddeleri Komisyona iade edilmiş teklifi var-

VI. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 
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dır; fakat henüz Komisyondan Başkanlığımıza inti
kal ettirilmemesi sebebiyle bunu görüşemiyoruz. 

2. — Mehmet Onur Miman Hakkındaki ölüm 
Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık 
Tezkeresi ve Adalet Komisyonu Raporu (3/13) (S. 
Sayısı : 84'e 1 inci ek) (2) 

BAŞKAN — 2 nci sırada bulunan Mehmet Onur 
Miman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getiril

mesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Ko
misyonu Raporunun müzakeresine geçiyoruz. 

Komisyon ve Hükümet yerlerini almışlardır. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza arz ediyorum : Komisyon raporunun okun
masını kabul edenler... Etmeyenler... Komisyon ra
porunun okunmamasına karar verilmiştir. 

Tasarının tümü üzerindeki müzakerelere geçiyo
ruz. 

Tasarının 'tümü üzerinde söz isteyen? Yok. 
Yalnız, tasarının Komisyona iadesi konusunda 

bir önerge vardır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşülmekte olan 84'e 1 Ek sıra sayılı Mehmet 
Onur Miman Hakkındaki ölüm Cezasının Yerine 
Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet 
Komisyonu Raporu 'iile Ibağlı Kanun Tasarısının tek
rar jgjöpüşü'lmiek özere Komisyona iadesine karar ve
rilmelini arz ve, talep ederiz. 

Mehmet 'Budak 
Kırşehir 

Seçiğin Fıral 
Bolu 

İsmail Üğdül 
(Edirne 

Şükrü Yürür 
Ordu 

Atilla Sın 
Muş 

'Nadir Pazaribaşı 
Çanakkale 

Engin Cansızoğlu 

Mehmet özdemir 
Elazığ 

Mıan Aküzüm 
Kars 

Ali Kemal Erdem 
Burdur 

Mustafa Demir 
Şanlıurfa 

Faruk Dirik 
Nevşehir 

Naci Taşel 
Elazığ 

Cemal özMen 

(1) 82 S. Sayılı basmayazı 28.6.1984 tarih ve 85 
inci Birleşim, 82'ye 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı da 
11.10.1984 tarih ve 11 inci Birleşim tutanağına ekli
dir. 

(2) 84'e 1 inci Ek S. Sayılı basmayazı tutanağa 
eklidir. 

Zonguldak 
Eyüp Aşık 
Trabzon 

(Burhan Kara 
Giresun 

Hakkı Artukarslan 
Bingöl 

Mümtaz Güler 
Uşak 

Metin Gürdere 
Tokat 

Kadir Demir 
Konya 

Mehmet 'Sezai Pekuslu 
Ankara 

Mehmet Özalp 
Aydın 

îbrahim özfcryık 
Kayseri 

Gülami Erdoğan 
Samsun 

Mehmet Deliceoğlu 
Adıyaman 

Nihat Akpak 
Sakarya 

Mümtaz özkök 
Sakarya 

Mustafa Kılıçaslan 
Sakarya 

KemaJl Or 
Konya 

Ziya Ercan 
Konya 

Bera'ti Erdoğan 
'Samsun 

Kırklareli 
Mahmut Karabulut 

Sivas 
H. Fecri Alpaslan 

Ağrı 
Talat Zengin 

Malatya 
Saffet Sakarya 

Çankırı 
Hasan Adnan Tu'Ckun 

Amasya 
Ahmet Şevket Gedik 

Adana 
Ali Rıfkı Atasever 

Tekirdağ 
Mahmut Orhon 

Yozga't 
Mustafa 'Balcılar 

Eskişehir 
Mehmet Muhlis Arıkan 

Samsun 
Arif Ağaoğlu 

Adıyaman 
Gürbüz Şakranh 

Manisa 
Nihat Harmancı 

Konya 
tlyas Ak taş 

Samsun 
Osman Doğan 

Şanlıurfa 
Metin Balılbey 
Afyonkaraihisar 

Naibi Poyraz 
Ordu 

(BAŞKAN — Tasarının Komisyona iadesini Ko
misyon kalbul ediyor mu? 

ADALET KOMİSYONU BAŞKANI ALİ D1Z-
DAROĞLU (Antalya) — Takdir Genel Kurulundur 
efendim. 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

M. TÖRAIN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
şey sorabilir miyim? 

BAŞKAN — Sayın Hükümet?.. 

M. TURAfN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
misyonun dışında, mİüeCvekillerinin, Komisyona iade 
talebi hakkı var mıdır efendim? 
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IBAŞKAN — 88 inci maddenin 1 indi fıkrası; 
«(Kanunlarda veya içtüzükte aksine hüküm yoksa, 
kanun tasarısı veya teklifinde bir maddenin reddi, 
komisyona iadesi...» talebinde 'bulunuluyor. 

SELAHATTİN TAFLIOĞLU (Yozgat) — Sayın 
Başkan, bu Meclise bundan sonra bazı idamlar ge
lecektir. Eğer biz bunu Mecliste gelenek haline ge
tirir isek, bu istismar konusu olacaktır. 

BAŞKAN — Tabiatıyla, o tamamen Yüksek He
yetinizin vereceği karara bağlıdır. Önergeyi kabul 
ederseniz Komisyona iade edilir, Komisyon yeni bir 
rapor hazırlar, heyetinize getirir. Eğer ki, reddine ka
rar verilirse görüşmeye devam edilir, Yüksek Heye
tiniz bir karara varır. Bu itibarla önergeyi oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Başkan, bir hususu müsaade eder misiniz, usul 
konusu açıklığa kavuşsun? 88 inci maddede kanunun 
tümünü geri vermek yetkisi yoktur. (ANAP sırala
rından gürültüler, karşılıklı konuşmalar) 

BAŞKAN — Bir dakika, konuyu halledelim ar
kadaşlarım, bir dakika. 

Sayın Bayezit, bu konuda beyanda bulundunuz, 
ben de «88 inci maddenin 1 inci fıkrasına göre ko
nuyu halledeceğim» dedim ve ondan sonra da oyla
maya geçtim. Oylamaya geçtikten sonra kimseye 
söz veremem. Önergeyi kabul edenler... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Efendim, oylamaya geçemezsiniz, tümü iade ediliyor, 
bir madde değil. İçtüzüğe aykırıdır bu. 

BAŞKAN — Kabul etmeyenler... Tasarı Komis
yona iade edilmiştir. (ANAP sıralarından alkışlar) 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Bir 
maddesinin iadesidir 88 inci madde. Siz, maddelerin, 
kanunun tümünü, iade ettiniz. 

BAŞKAN — Sayın Bayezit, eğer imkân lütfeder
seniz, geçen seferki münakaşalara meydan verme
mek için, gelecek birleşimde zatıâlinıize bunun yüze 
yakın misalini zabıtlardan çıkarır, takdim ederim. 
Teamül bu istikamettedir Maddenin metni de gayet 
açıktır. • ~' 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Mi
sallerden çok doyduk Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündemimizde başkaca görüşecek 
bir konu bulunmadığından... 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — 
Meclise politika sokturuyorsunuz Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Gündemimizde görüşülecek başka 
konu bulunmadığından, sözlü sorularla, gündemde 
bulunan ve gündeme girecek olan kanun tasarı ve 
tekliflerini sırasıyla görüşmek için, 13 Kasım 1984 
Salı günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 16.30> 
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V. — SORULAR VE CEVAPLAR (Devam) 

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

oğlu'nun, pamuk üreticilerinin borçlarının ertelenme
sine ilişkin Maliye ve Gümrük Bakanından sorusu ve 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Kaya Erdem' 
in yazılı cevabı (7/219) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Tabiat şartlarından dolayı bazı bölgelerde meyda

na gelen zararlardan dolayı çiftçimizin borçlarının 
ertelenmesi ile ilgili olarak aşağıdaki sorularımın 
Maliye ve Gümrük Bakam Sayın Vural Arıkan ta
rafından yazılı olarak cevaplandırılması hususunda 
delaletinizi saygı ile rica ederim. 

M. Murait Sökmenioğhı 
Hatay 

1. Fevkalade kötü giden hava şartları, pamuk 
ekimi yapılan sahaların büyük bir kısmının tekrar 
ekilmesi dolayısıyla ekimin geç olması, yeraltı su
larının mevsim içinde kifayetsiz oluşu ve suların çe
kilmesi, afet haline gelen (Karazerk) püseronun mev
cut ilaçların etkisiz oluşundan dolayı ölmeyişi, mey
dana gelen hastalığın pamuk fidelerini kurutması gi
bi sebeplerden bu sene Hatay, Kahramanmaraş, Şan
lıurfa, Adana bölgelerinde mahsul normalin altında
dır. 

Bu sebeplerden dolayı mağdur olan çiftçilerimi
zin borçlarının ertelenmesi için müracaatlar vardır. 
Ciddî olan bu müracaatlar neticesi çiftçimizin ban

kalara, kooperatiflere, Ziraî Donatım, Tarım Kredi 
kooperatiflerine ve Maliyeye olan borçlarının ertelen
mesini uygun bulmaz mısınız? 

2. Uygun buluyorsanız konunun müstaceliyeti
ne istinaden bir an evvel tatbikatını öngörür müsü
nüz? 

TC 
Devlet Başkanlığı 

Başbakan Yardımcılığı 
Sayı : 002/3177 

7 Kasım 1984 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İLGİ : 19 Ekim 1984 gün ve 7/219-2039/017879 
sayılı yazınız. 

Tabiat şartlarımdan dolayı Kahramanmaraş, Şanlı
urfa, Adana bölgelerinde pamu'k mahsulünün norma
lin altında olması nedeniyle çiftçilerin borçlarının er
telenmesine ilişkin Hatay Milletvekili M. Murat Sö'k-
menoğlu'nun yazılı soru önergesi hakkındaki görüş
lerimiz aşağıda bildirilmiştir. 

T.C. Ziraat Bankasının açtığı tarımsal kredilerle 
üretimin ve verimin artmasını sağlarken, kuraklık, 
haftalık, verim düşüklüğü ve tabiî afetler nedeniyle 
mahsul, hayvan ve tesisleri zarar gören üreticilerin 
borçlarını ertelemekte ve yeni üretim için kredi ta
leplerini karşılamakta olup, genelde bu yıl 19 İlde 36 
İlçede 5 728 üreticinin 812 362 870 lira borcu b'k yü 
süre ile ertelenmiştir. 

Soru önergesinde bahsi geçen illerimiz ise 

Şanlıurfa İli merkeze bağlı 
Akçakale İlçesine bağlı 
Birecik İlçesine bağlı 
Sürüç İlçesine bağlı 

Toplam 
borcu, 

Adana İli Merkeze bağlı 
Osmaniye İlçesine bağlı 
Yumurtalık İlçesine bağlı 

borcu ertetenırnişir* 
Toplam 

22 Köyde 
15 Köyde 
1 Köyde 

15 Köyde 

58 

1 Köyde 
1 Köyde 
2 Köyde 

4 

87 Üreticinin 
•60 Üreticinin 

3 Üreticinin 
116 Üreticinin 

266 

3 Üreticinin 
3 Üreticinin 

25 Üreticinin 

31 

38 449 285 
14 980 645 

380 770 
20 963 007 

74 773 707 Lira 

4 915 160 
585 140 

4 784 737 

10 285 037 Lira 
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Ayrıca, Adana Merkez, İmamoğlu ve Kadirli ilçe
lerinde dolu yağışı nedeniyle ıhasar tespit çalışmalarına 

devam edildiği öğrenilmiş oluıp, alınan kararların Ban-
İkamıza ilötilmesinden sonra erteleme işlemleri yapıla
caktır. 

Diğer taraftan, Hatay ve Kahramanmaraş İlle
rinde bir İdare Kurulu ve İlçe İhtiyaç Komisyonun
ca erteleme konusunda 'bu güne kadar bir karar alın
madığı tespit edilmiş olup, karar alındığında ikilem
leri en seri şekilde yapılacaktır. 

(Bilgilerinize arz ederim. 
Kaya Erdem 

Devlet Bakam ve 
Başbakan Yardımcısı 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir İli Sındırgı İlçesinde sanat okulu açılmasına 
ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı (7/221) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Millî Eğitim Gençlik ve Spor 

Bakanınca yazılı olarak cezaplandınlmasını arz ede
rim. 

Davult Abacıgil 
Balıkesir 

Sındırgı İlçesi geniş öğrenciye sahiptir. Lise ve Or
taokul bulunmaktadır. 

Gençleri işe yöneltmek ve iş salibi yapmak genel 
İstektir. 

Bakanlıkça Sındırgı'da Sanat Okulu açılması yo
lunda çalışma yapılmakta mıdır? 

Okul açılması yönünde düşünceler nelerdir? 
TC 

Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanlığı 8 . 1 1 . 1984 

Erkek Teknik Öğretim Gn. M'd. lüğü 
Sayı : 71'6.0Ç10) Plan Bütçe-14358 
(Konu : 'Balıkesir-Sındırgı İlçesinde 
Endüstri Meslek Lisesi açılması. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 19.10.1984 tarih ve 7/221-2059/07944 sa
yılı yazısı. 

L Balıkesir - Sındırgı İlçesinde Endüstri Meslek 
Lisesi açılması hakkında Balıkesir Milletvekili Sa
yın Dalbult Abacııgil tarafından Türkiye Büyük Millet 
Meclisine sunulan ve cevaplandırılması istenilen yazı
lı soru önergesine ilişkin, ilgi yazı ve eki tetkik edil
miştir. 

12. İlgili Valilikçe, Endüstri Meslek Lisesi inşaa 
edilebilmesi için uygun şartlara haiz arsanın temin 
edilmesi; 'temin edilen arsaya ait bilgi ve belgelerin 
Bakanlığımıza gönderilmesi halinde, Okul yapımının 
gerçekleştirilebilmesi için ileriki yıllar yatırım prog
ramında yer alması, Devlet Planlama Teşkilatı Müs
teşarlığına teklifte 'bulunulacaktır. 

'Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 

M. Vehbi Dinçerler 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanı 

3. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Keçi
ören - incirli Mahallesinde yapılması planlanan sanat 
okuluna ilişkin sorusu ve Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanı M. Vehbi Dinçerler'in yazılı cevabı 
(7/222) 

Türkiye Büyük Millet Meclisli Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun 'Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanı tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 

Bahriye Üçok 
Ordu 

Keçiören İlçesinin İncirli Mahallesinde 1974 yı
lında istimlâk edilen arsa, üstüne bir sanat okulu ya
pılması için müteahhite verilmiş ve hafriyat başlamış 
ilken Millî Eğittin Gençlik ve Spor Bakanlığı bu çalış
maları durdurmuş mudur?. Eğer durdurmuş ise çalış-
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maların neden durdurulduğunun veya yapımdan vaz
geçilmiş ise, o semt sakinlerinin sevinçle ve umutla 
gözlediği 'böyle hayırlı bir karardan neden dönülmüş
tür?. 

T.C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Erkek Teknik Öğrettim 

Genel Müdürlüğü 8.11.1984 
Sayı : 716.3 (06) - Plan Bütçe 

14357 
Konu : Keçiören - İncirli Endüstrisi Meslek Lisesi. 

Türkiye Büyük Millet Meclisli .Başkanlığına. 
tlgi : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sekre

terliğinin 19.10.1984 tarih ve 7/222-2062-07950 sayılı 
yazısı. 

" "•? 

8 . 11 s 1984 0 : 1 

1. Ankara - Keçiören - Incirli'de yapımına baş
lanılan Endüstri Meslek Lisesi hakkında; Ordu Mil
letvekili Sayın Bahriye Üçok tarafından verilen som 
önergesine ilişkin ilgi yazı ve eki tetkik edilmiştir. 

2. Keçiören ve civarının Meslekî ve Teknik öğre-
retime ihtiyacı ile yapımına başlanan Endüstri Mes
lek Lisesi arsasının durumu göz önüne alınarak, Ba
kanlığımıza yeniden değerlendirme yapılmıştır. 

3. Bu değerlendirme sonucunda; yeniden taslak 
vaziyet planı hazırlanmış ölüp, bu vaziyet planına gö
re okulun bina ve tesislerinin yapımı gerçekleştirile
cektir. 

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim. 
M. Vehbi Dinçerler 

Millî Eğitim Gençlik ve ıSpor 
Bakanı 

«•> 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

23 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

8.11.1984 Perşembe 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
2 

ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 
3 

SEÇİM 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLÎS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — istanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

.Hükümete intikal eden yolsuzluk dosyalarma ilişkin 
Barbakandan sözlü soru önergesi (6/147) 

^ 2. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, millî 
çıkarlarımızı ilgilendiren bazı olaylar nedeniyle ne 
gibi tedbirler alındığına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/169) 

3. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Çınar - Göksu projesine ilişkin Enerji ve 
Tabiî. Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
<$/184) 

4. — (Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altun-
akar'ın, Diyarbakır İline bağlı köylerin elektrik soru
nuna ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanımdan 
sözlü soru önergesi (6/185) 

5. — Zonguldak Milletvekili Isa Vardal'ın, ye
minli özel teknik bürolara yapılan başvurulara ve so
nuçlarına ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/187) 

6. — Rize Milletvekili Turgut Halit Kuntertn, 
çay üreticilerinin sorunlarına ilişkin Maliye ve Güm
rük Bakanından sözlü soru önergesi (6/189) 

7. — Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağesen'in, 
Fisko'birlik'in fındık üreticilerine olan 'borcuna ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/190) 

8. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Haya Yollarına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/194) 

9. — Adana Milletvekili Nuri Korkırnaz'ın, Dev
let istatistik Enstitüsüne ve Hazine arazilerine ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/197) 

10. — istanbul Milletvekili Bilâl Şişman'ın, mo
dern matematik eğitimi yapan dkullara ilişkin Miiî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi ÜS/203) 

11. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, iz
mir Vali Yardımcısının tayinine ilişkin içişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/205) 

12. —Erzurum Milletvekilli Ebubekir Akay'ın, Er
zurum deprem konutlarının yapımındaki yolsuzluk 
iddialarına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/206) 
13. — Siirt Milletvekili Mehmet Abdürrezak Cey-

lan'ın, bir Devlet Bakanının doğuya yapılacak yatı
rımlarla ilgili gazetelerde yer aldığı iddia edilen be
yanına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/207) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DÜĞER İŞLER 
1. — Antalya Milletvekili Ali Dizdaroğlu'nun, 

Türk Ceza Kanununun 175, 176, 177 ve 178 inci Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Teklifi ve Ada
let Komisyonu Raporu (2/102) (S. Sayısı : 82 ve 82'ye 
1 inci ek) (Dağıtma tarihi : 25.6.1984; 9.10.1984) 

2. — Mehmet Onur Mimtan Hakkındaki Ölüm Ce
zasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tez^ 
keresi ve Adalet Komisyonu Raporu C/13) (S. Sayı
sı : 84'e 1 inci Ek) (Dağıtma tarihi : 1.11.1984) 

»-•-« 





Dönem : 17 Yasama yılı : 2 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 84'e 1 inci Ek 

Mehmet Onur Miman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Geti
rilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi ve Adalet Komisyonu 

Raporu (3 /13 ) 

Adalet Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Adalet Komisyonu 
Esas No. : 3/13 25 r 10 . 1984 
Karar No. : 46 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLÎSİ BAŞKANLIĞINA 

Mehmet Onur Miman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi Ko
misyonumuzun 7.6.1984 tarihli 25 inci birleşiminde incelenip görüşülmüş ve konuya ilişkin 12.6.1984 tarihli 
ve 30 Karar sayılı raporumuz Başkanlığa sunulmuştu. 

Başbakanlık Tezkeresi Genel Kurulun 3.10.1984 tarihli 7 nci birleşiminde İçtüzüğün 89 uncu maddesi ge
reğince Komisyonumuzca bir kez daha görüşülmek üzere geri alınmıştır. 

Söz konusu Başbakanlık Tezkeresi Komisyonumuzun 24.10.1984 tarihli 3 üncü birleşiminde yeniden ince
lenip görüşülmüş ve Komisyonumuzun konuyla ilgili birinci raporunda ayrıntılı şekilde izah edildiği üzere 
adı geçen hükümlü hakkındaki ölüm cezasının yerine getirilmemesinde kamu adına herhangi bir yarar gö
rülmediğinden Komisyonumuzca Annayasaın 87 ve İçtüzüğün 90 inci maddeleri gereğince hazırlanan Meh
met Onur Miman Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Ekli Kanun Tasarısının Genel Ku
rula sunulmasına oy çokluğu ile karar verilmiştir. 
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Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

iBaşkan 
Ali Dizdar oğlu 

Antalya 

Kâtüip 
İbrahim Ay doğan 

tçel 
(Muhalifimi) 

Üye 
Özgür Barutçu 

Diyarbakır 

Üye 
Mehmet Onur 

Kahramanmaraş 

Üye 
Hasan Alt ay 

Samsun 
(Muhalifim) 

Baışkanıveıkilü 
Ahmet İlhami KÖsem 

Malatya 
(Muhalifim) 

Üye 
Alpaslan Pehlivanlı 

Arikatra 
(Muhalifim) 

Üye 
Sabahattin Eryurt 

Erzurum 

Üye 
İlhan Dinçel 

Malatya 
(Muhalifim Muhalefet Şerhim 

BkMr) 

Üye 
Ne] de t Naci M imar oğlu 

Siirt 

Üye 
Mehmet Bağçeci 

Yozgat 
(Muhalifim) 

Sözcü 
Mustafa Uğur Ener 

'Kütahya 

Üye 
Ali Ayhan Çetin 

Çorum 
(Mulhalfiim) 

Üye 
Akif Kocaman 

Gurnüşhane 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 

Üye 
Mehmet Topaç 

Uşak 

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84'e 1 inci ek) 
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MUHALEFET ŞERHİ 

İnsanî ve hukukî bakımdan ölüm cezalarının kaldırılması gerektiği görüşünde olduğumdan ve hükmolu-
nan ölüm cezalarının dahi aynı sebeplerle infaz edilmemesi görüşünde bulunduğumdan alınan karara (ölüm 
cezasının yerine getirilmesi gerektiği şeklindeki) muhalif olduğumu arz ederim. 

31 . 5 , 1984 
İlhan Dinçel 

Malatya Milletvekili 
Komisyon Üyesi 

T, B. M. M. (S. Sayısı : 84'e 1 inci ek) 
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ADALET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

Mehmet Onur Mimaıı Hakkındaki Ölüm Cezasının Yerine Getirilmesine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Askeri Yargıtay 5 inci Dairesinin 21.6.1982 gün ve Esas 1982/302, Karar 1982/386 sayılı 
ilamıyla kesinleşen 2 nci Ordu ve Konya, Kayseri, Niğde, Nevşehir, Kırşehir ve Yozgat İlleri Sıkıyönetim Ko
mutanlığı Askerî Mahkemesinin 8.3.1982 gün ve Esas 1981/593, Karar 1982/125 sayılı hükmü ile Türk Ce
za Kanununun 450/4 üncü Maddesi uyarınca ölüm cezasına maihkûm edilmiş bulunan İzmir ili, merkez ilçesi, 
Mecidiye mahallesi, hane 51, cilt 74/01, sahlfe 60'da nüfusa kayıtlı, Mustafa Salim oğlu, Raziye'den olma 
8.12.1957 doğumlu Mehmet Onur Miman hakkındaki ölüm cezası yerine getirilir. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür. 

•'»• « •> m<^ •*-

T. B. M. M. (S. Sayısı : 84'e 1 inci ek) 


