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1. — Başkanvekili Sabahattin Eryurt'un, 
Başkan-vökiUiği görevine başlama» münase
betiyle konuşması 194 

B) Gündem Dışı Konuşmalar 194 
1. — Niğde Milletvekili Arif Toprak'ın, 

patates üreticilerinin sorunları konusunda gün
dem dışı konuşması 194:195 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya Ovasındaki kuraklık ve çiftçinin du
rumu konusunda gündem dışı konuşması 195:196 

3. — Denizli Milletvekili ismail Şen* 
günMn, hükümetin icraatı konusunda gündem 
dışı konuşması 196:198 

4. — Aldaltt Balkanı M. Necat Elkfem' 
in, Ordu Milletvekili Hüseyin Avni Sağ-
esenin, 8 inci Birleşimde, gardiyanların so
runları konusunda yaptığı gündem dışı konuş
masına cevabi' 198:199 

C) Tezkereler ve önergeler 
1. — İspanya Ya gidecek olan Kültür ve 

Turizm Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçı-
çıoğhrtıun dönüşüne kadar Kültür ve Tu
rizm Bakanlığına, Tarım Orman ve Köyişteri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekiük etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkan
lığı tezkeresi (3/857) 

Sayfa 
199 

199 

2. — Güney Kore ve Çin Halk Cumhu-
riyeti'ne gidecek olan Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısı .İsmet Kaya Erdemi'n 
dönüşüne kadar Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcılığına Devlet Bakam Kâzım Ok-
say'ın vekfiik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cımmurbaşjkanlığı tezkeresi (3/858) 199:200 

IV. — SEÇtMLEİR 200 

1. Komisyonlara üye seçimi.. 200 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 200 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 200 

1. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 
Konya îti Cihanbeyli İlçesi entegre süt ma
mulleri ve soğuk hava deposuna ilişkin söz
lü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kam H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/361) 200 
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Sayfa I 
2. — Konya Milletvekili Salim Ererin, 

Konya tli Bteyşehir İlçesindeki spor tesisle
rine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor J 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/365) 201H 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ' 
in, Türk Hava Yollan Genel Müdürlük bina
sının ihalesine ilişkin Ulaştırma Baffeanından 
sözlü soru önergesi (6/372) 201 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz" Orman Bölge Şefine ilişkin 
sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı H. Hüsnü Doğan'm cevabı (6/380) 201:202 

5̂  — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mîir'in, orman köylülerinin kalkındırılmalan 
için yapılan çalışmalara ilişkin sözlü sorusu 
ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakam H. Hüs
nü Doğan'ın cevabı (6/381) 202:204 

6. — Manisa Milletvekili Abdullah Ça-
fcırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/382) ' 204 

7. — BMis MilIetJvddli Faik Tanmcıoğ-
lu'nun, Tüketiciyi (Koruma Kanun Tasarısına 
ilişkin Baş'ba'kandan sözlü soru önergesi (6/383) 204 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, bir vatandaşı dövdükleri ikMia edilen 
Adana - Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolun
da görevli polislere ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi {6/3 84) 204 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, toprak verimliliğinin artı
rılmasına ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan" 
m cevabı (6/387) 204:207 

10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu' 
nuri, kadınların kaymakam olabilmelerine iliş
kin sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıdırım 
Akbulut'un cevabı (6/388) 207:208 

11. — Konya MMetvekilü Sabrı Irmak* 
in, yabancı bir gazeteye verdiği iddia olunan 
demece 'ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/395) 208 

12. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz* 
ün, Suudi Arabistan Hükümeti tarafından Ha
tay İlindeki vatandaşlarımıza uygulandığı id
dia edilen siyasî ambargoya ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/396) 208 | 

Sayfa 
13. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ' 

in, Türkiye'de düzenlenen festivallere ffişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/397) 208 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ' 
in, Millî Eğitim Gençlik ve Spor eski Baka
nının bazı tasarruflarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru Önergesi (6/398) 208 

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ' 
in, İran İslam Cumhuriyetinin bazı çevreleri1 

aleyhimize etJkilemeye çalıştığı iddiasına iliş-
ıkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/399) 208 

16. — İzmir Mfilletfvekili Rüştü Şardağ' 
in, Hükümetimizin İran - Iralk savaşının sona 
erdirilmeşiyle ilgili girişimlerine ilişkin Dış-
• işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/400) 208 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, Devlet Planlama Teşkilatında 
siyasî kamplaşma olduğu iddiasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi ı(6/4öl) 208 

18.; — Hatay Milletvekİi Abdürrahman 
Demirttaş'ın, Isdemir'in Irakla yapmış olduğu 
demir saltış bağlantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/402) 208 

19. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Alltunakar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatle
re ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/403) 208 

20. .— Adana Milletvekili Metin Üsfiün-
ei'in, Fiskobirliik'ih yer fıstığı üreticilerine 
olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/404) 208 

21. — İzmir Milletvekili Rüşltü Şardağ' 
in, İran İslam Cumhuriyetinin Ülkemiz aley
hine faaliyetlerde »bulunduğu iddiasına ilişkin 
Dışişleri Baaknından Sözlü soru önergesi 
(6/405) 208 

22. — Hatay Milletvekilli Tevfik Bilal* 
in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay'lı va
tandaşlarımıza karşı tutumuna Miskin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/406) 208 

2h — Diyarbakır Milletvekili Mahmud 
Altunakar'm, bazı müesseselere borçlu ol
dukları iddia edilen üniversitelere ilişkin Ma
liye ve Gümrük ve Milî Eğitim Gençlik ve 
Spor bakanlarından sözlü soru önergesi (6/408) 208 
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Sayfa 
24. ^r Hatay Milletvekili Mustafa Mu

rat- Sökmenoglu'nunr Güney ve Güneydoğu 
Anadolu'daki olaylara ilişkim İçişleri Balka
nından sözlü soru önergesi (6/409) - 209 

25. — Istanibul Mİle^ekill Sâlyit Batutti!-
lu'nuo, dış ülkelere yapılan gezilerin sonuç
larına ilişlkin Barbakandan sözlü soru önerge
si (6/411) 210 

26. -T- istanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, bankaların döviz rezervi miktarlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/412) 210 

27. — Istaribul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nun, İstanbul İli Haliç sahillerinde istim
lak edilen arsaların (bedellerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/413) 210 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın; İstanbul Perşembe Pazarındaki 
bir binanın 'Belediyece yıkılmasına ilişkin 
sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım Afc-
bulut'un cevabı (6/416) 201:211 

29. — İzmir Milletvekili Aşkın Toktaş'm, 
görevinden ayrılan bir bakanın bakanlık loj
manında oturduğu iddiasına ilişkin Başbakan
dan sözlü sorusu ve İçişleri Bakanı Yıldırım . 
Akbulut'un cevabı (6/418) . 211:212 

30. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
vinç'in, Burdur - Gölhisar tlçesii Çavdır Ka-
saıbasıında bir vatandaşa işkence yapıldığı id
diasına, ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/420) 212:214 

31. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'm, 
okul kitaıplarında kullanılması yasaklanan söz
cüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/421) 214 

32. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, yakınları aranan bazı vatandaşların 
yurt -dışına çıkışlarına tahdit konulduğu id
diasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/422) 215 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
verlin, Yozgat - Çayıralan İlçesinde bâza va
tandaşlara işkence yapıldığı iddiasına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/423) 215 

34. — Adana * Milletvekili Cüneyt Can-
ver'in, Suudi Arabistan Hükümetinin Hatay 

I doğumlu vatandaşlarımızla uyguladığı vize 
I engellemeBin© iKşkin Dışişleri Bakanından' 
I sözlü soru önergesi (6/424) 215 

35. — Eskişehir Milletvekili Münir Se-
I Vinç'in, Afyon - Emirdağ İlçesi trafo bina-
I sma ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba-
I kanından sözlü soru önergesi (6/425) 215 

36. — İstanbul Miietvekili Sabit Batum-
I lu'nun, uygulamaya konulan yatınım proje-
I lerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner

gesi (6/426) 215 
I 37. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-
I ver'in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan ilk 
I bildiriyi hasırladığı iddia edilen 'bir kamu 
I görevlisine ilişkin Başbakandan sözlü soru 

önergesi (6/427) 215 
38. — Eskişehir Milletvekili Münir Şe-

I vinç'in, hüküm giyen bir başkomiserin terfi 
I ettirildiği iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından 

sözlü soru önergesi (6/428) 215 
39. — Adana Milletvekili. Cüneyt Can-

I verdin, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğret
menlerin ilköğretimde görev almaya zorlan
dıkları iddiasına ilişkin Millî Eğitim Genç-

I lik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 215 

40. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gök-
I gün'ün,. linyit kömürü üretimine ve satış fi-
I yatına ilişkin Enerji ve Talbiî Kaynaklar Ba

kanından sözlü soru önergesi (6/430) 215 
41. .-— İstanbul. Milletvekili Sabit Ba-

I tumlu'nun, kamu kesiminde çalışanlara evlen-
I me yardımı yapılmasına ilişkin Başbakandan 

sözlü soru önergesi (6/431) 215 

42. — İstanbul Miietvekili Salbit Batum-
I lu'nun, İstanbul, Ankara ve îzmir belediye

lerine atanan üst düzey yöneticilerine ilişkin 
I Başbakandan sözlü soru önergesi (6/432) 215 

' 43.: — İstanbul Milletvekili Sabit Batum-
lu'nün. Hükümetin para politikasına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/433) 215 

44. ^- İstanbul Milletvekili Hüseyin Av-
ni Güier'in, banker ve barikerzedelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/434) 216 

45 — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni 
Gülerdin, A.B.D. Ankara Büyükelçisinin Tür
kiye hakkındaki bir beyanına ilişkin Dışiş-

} leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/435) 216 

191 — 
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46. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıl-

dınm'ın, üreticilerin borçlarının ertelenme
sine İlişkin sözlü sorusu ve Tanım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevaibı 
(6/436) 216:217 

B) Yazılı Samlar ve Cevapları 218 
1. — Adana Milletvekili Cüneyt Can-

ver'in, Buma «E» tipi cezaevinde bulunan 
hükümlü ve tutuklulara ilişkin sorusu ve 
Adalet Bakanı M. Necat Eldendin yazılı ce
vabı (7/586) 218:219 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Naflbant-
oğltfnun, Tekel Genel Müdürlüğünce kirala
nan binaların kira bedellerine ilişkin sorusu 
ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtce-
be Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/613) 219:220 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, askerlik şubesi olarak kullanılan 
binaların kira 'bedellerine ilişkin sorusu ve 
Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztüırk'ün 
yazılı cevabı (7/615) 220:221 

Sayfa 
4. — Erzurum Milletvekili Himî Nalibant-

oğlu'num, T.C, Emekli Sandığının malı olan 
ve yabancılar taraf nidan isletilen turistik te
sislerin denetimine ilişkin sorusu ve Maliye 
ve Gümrük Balkanı Ahmet Kurtoebe Alpte
moçin'in yazılı cevaibı (7/622) 221:222 

5. — Erzurum Milletvekili Himi Nalbant-
ağlu'nun, imam - hatip liselerine ilişkin soru
su ve Millî EğMm Gençlik ve Spor Bakanı 
Metin Emiroğlu'nun yazılı cevabı (7/624) 222:223 

6. — Erzurum Milletvekili Hihnâ Nalbanlt-
oğlu'nun, TRT'nin FM yayınlarına ilişkin so
rusu ve Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın 
yazılı cevabı (7/641) 223:228 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbant-
oğlu'nun, Toplu Konut Fonundan verilen 
ferdî kredilere İlişkin sorusu ve ıBayundurlılk 
ve İskân Balkanı İsmail Safa Giray'ın ya
zılı cevaibı '(7/651) 228:232 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı* 
İzmir Milletvekili Vural Arıkan, istatistik! ha

taların ekonomik durumlardaki önemi; 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgitn, gençliğin 

acil sorunları;' 
Kütahya Milletvekili AbÜurraıhman Necati Ka-

ra'a da, Bulgaristan Türklerine yapılan baskı ve soy
kırımı; 

Konularında gündem dışı birer konuşma yaptı
lar. 

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği ve Roman
ya'ya gidecek olan Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in dönüşüne kadar Mali
ye ve Gümrük Bakanlığına, Sanayi ve Ticaret Ba
kanı Hüseyin Cahit Aral'ın vekillik etmesinin uygun 
görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi Genel 
Kurulun bilgisine sunuldu. 

Konya Milletvekili Salim Erel'ra, (6/361), (6/365), 
Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/380), 
İzmir Milletvekili Hüseyin AıycNnir'in (6/381), 
Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin (6/382), 

Adana Milletvekili Cüneyt Caöver'in (6/384), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu, 

nun (6/3'87), (6/409), 
Hatay Milletvekili İhsan Gürbüzün (6/396), 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'm 

(6/401), (6/403), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/416), 
llamir Milletvekili Aşkın Toktaş'm (6/418) ve 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in (6/428), 
Sözlü soru önergeleri, ilgili hakanlar Genel Ku

rulda hazır bulunmadıklarından; 
Adana Milletvekili Metih Üstünefim (6/404), 
Hatay Milletvekili TeVfîk Bilal'ın ,6/406), 
Eskişehir Milletvekili Münir Sevinçlin (6/420), 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in (6/422), 

(6/423), (6/424), (6/427), (6/429), 
Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri ve ilgili ba

kanlar Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından; 
İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, (6/372), (6/397), 

(6/398), (6/399), (6/400), (6/405), 

— 192 — 
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Bitlis Milletvekili Faik Tanmcıoğlu'nun (6/383), 
(6/388), 

Konya Milletvekili Sajbri Irtaak'm (6/395), 
(6/421) ve, 

İstanbul Milletvekili Saibit Batunüu'nun (6/411), 
(6/412), (6/413), (6/426), 

Sözlü soru önergeleri, soru sahipleri izinli olduk
larından; 

Hatay Milletvekili Albdurrafaman Demirtaş'ın 
(6/402), 

Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın 
(6/408), 

Eskişehir Milletvekili Münir Sevinçlin (6/425) ve 
Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün (6/430), 

Rapor 
1. — Devlet Hava Meydanları İşletmesi Qenel 

M.üdürlüğünün 1978, 1979, 1980, 1981 ve 1982 Mal! 
Yılları Kesinhesap Kanunu Tasarıları ile Bu Yıllara 
Ait Genel Uygunluk BMrİlmlerinin Sunulduğuna 
İlişkin Sayıştay Başkanlığı Tezkereleri ve Sayıştay 
Komisyonu Raporu (1/156, 3/43; 1/157, 3/44; 1/158, 
3/725; 1/159, 3/726; 1/160, 3/45) {S. Sayısı: 354) (Da
ğıtma tarihi 27.9.1985) (GÜNDEME) 

Sözlü Soru önergeleri 
1. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin'in, 

Çorum'daiki Turban Otelinin orduevi olarak devre
dileceği iddiasına ilişkin Kültür ve Turizm Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/545) '(Başkanlığa geliş 
tarihi : 26.9.1985) 

. Sözlü soru önergeleri, mehil verildiğinden; 
Ertelendiler. 

Denizdi Milletvekili Halil îbrahim Şahin'in (6/415) 
sözlü soru önergesi, sonu sahibi iki cevap gününde 
de Genel Kurulda hazır bulunmadığından düştü. 

1 Ekim 1985 Salı günü saat 15.00'te toplanmak 
üzere Birleşime saat I5.50*de son verildi., 

Başkan 
Başkanvekiü 

Abdulhalim Araş 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
Samsun Kayseri 

Süleyman Yağctoğlu Muzaffer Ytldmm 

2. — Çorum .Milletvekili Ali Ayhan ÇethVin, 
Çorum'daki Sümeıtbank Konfeksiyon Fabrikasına iliş
kin Başbakandan sözllü soru önergesi (6/455) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 26.9.1985) 

3. — Çorum Milletvekili Ali Ayhan Çetin*in 
Çorum İline bağlanması düşünülen yeni demiryoluna 
ilişkin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/456) (Başkanlığa geliş tarihi : 26.9.1985) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'm, 
Kuran kurslarına ilişkin Devlet Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/457) (Başkanlığa geliş tarihi 27.9.1985) 

5. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Ankan'ın, 
Kadıköy Kız Lisesi 102ta üçüncü sınıf öğrencilerine 
sorulan din ve ahlak sorularına ilişkin Milî Eğitim 
Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/458) (Başkanlığa geliş tarihi : 30.9,1985) 

n. — GELEN KÂĞITLAR 

1 . 10 . 1985 Sah 
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BİRİNCİ OTURUM 
Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkanvekili Sabahattin Eryurt 
KÂTİP ÜYELER : Cemal özbilen (Kırklareli), Mehmet Üner (Kayseri) 

BAŞKAN —• Türkiye Büyük Millet Meclisinin 10 
uncu Birleşimimi açıyorum. 

Toplantı yetersayısı varıdır. 

IIL — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI { 

ARİ£ TOPRAK (Niğde) — Teşekkür ederim Sa-A) ÇEŞİTLİ İŞLER i 
1. •—- Başkanvekili Sabahattin Eryurt'un, Başkan-

velliği görevine başlaması .münasebetiyle konuşması. 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Millet Meclisinin sa
yın üyeleri; kıymetli oylarınızla, 18.9.1985 gününden 
itibaren Büyük Mliliet Meclisi Başıkanıvekilliğine se
çilmiş oldum. Göstermiş olduğunuz bu büyük te
veccühten dolayı yüce Meclisimizin siz değerli üye
lerine şükranlarımı sunarım. (Alkışlar) 

Başkanlık makamının arka duvarında yazılı bu
lunan «Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir» ifade-
sindeki, kutsallığın idraki içerisinde görevimi yürü
türken, yüce Türk Milletinin değerli temsilcilerine ve 
dolayısıyla 50 milyon vatandaşıma hizmet verdiğimin 
bilinci içerisinde ve sizlerden alacağım güçle vazife 
yapmaya ve bu meyanda Anayasaya, kanunlara, îç-
ıtüzük hükümlerine, teamüllere azamî dikkat ve itinayı 
göstermeye çalışacağımdan emin olmanızı istirham ede
rim. 

Bu içten duygularımı ifade ederken, çatışmaları
mız sırasında Başkanlık Divanından yardımlarınızı 
esirgememenizi rica eder, hepinizi saygılarımla selam
larım. (Alkışlar) 

• B) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. ı— fJiğde Milletvekili Arif Toprak'm, patates 

üreticilerinin sorunları konusunda )gündem tfışı ko
nuşması. i i ' 

IBAŞKAlN — Değerli arkadaşlarım, gündeme geç
meden evvel 3 değerli arkadaşıma gündem dışı söz 
vereceğim. 

Patates üreticilerinin sorunları konusunda, Niğde 
Milletvekilli Sayın Arif Toprak gündem dışı söz is
temişlerdir; ilk sözü kendilerine veriyorum. 

Buyurun Sayın Toprak. (HP sıralarından alkışlar) 
Sayın Arif Toprak, konuşma süreniz 5 dakika

dır, bu süreyi aşmamanızı ve konu dışına çıkmamanızı 
hassaten rica ederim. 

ym Başkanım. 
Sayın Başkanım, Türkiye Büyük Millet Meclisli

nin değerli üyeleri; hepinize saygılar sunarım. 
6, 7, 8, 9, Eylül günleri, ilimin en çok patates 

yetiştiren yörelerini, zamanın elverdiği ölçüde gezip, 
çiftçilerin dertlerini dinledim. Saymakla bilfcmeyeeek 
kadar çok olan dertlerini bu 5 dakikalık kısa süreye 
sığdırmak ve izah etmek çok zor; ancak, kısaca Edikli, 
Orhanlı, Konaklı, Alayköy, Hasaköy ve Gölcük gibi, 
üretim ambarı olan birçok kasaba ve köylerimizde, 
üretim için lüzumlu olan girdilerden, tohum, mazot, 
gübre, sulama vesaire gibi ihtıiyaçlanm, çok, ama çok 
zor ve çok pahalıya elde ettiklerini izah ederlerken, 
insanın içlinin sızlamaması mümkün değil. 

«Gübreyi geçen yılla bu yılı karşılaşjtırdığımız za
man, yüzde 100 ile yüzde 150 bir artışla nasıl sağla
dığımız, Türkiye'nin her insanının bildiği gilhi, Tür
kiye Büyük Millet Meclisinin de bildiği bir gerçek
tir» diyorlar. 

«Sulama işlemi için elektrik kullanılmış ise ve bu 
kullanılan elektrik paralarının da, yılda bir defa .eiĞe 
edilen mahısul neticesinde ödendiği düşünülürse, bu 
1 yıl içerisinde seri halde devam eden zamların ve 
bu zamlarla birlikte, ödeme gücümüz olmadığı için 
1 yıl içinde yüzde 5'li ve 10'lu her dönemde ödenen 
zamların üsltıüste konulusu da göz önünde bulundu
rulursa, biz 1 yıl sonra, sulama için elektrik parasını 
ödemeye gittiğimiz zaman, asıl borcumuz olan 100 li
rayı, yüzde 500 faizli veya katlı olarak ödeme zo-
runluğunda kalmaktayız» diyorlardı. 

«Tohum alışımızın zorluğu ve alış şeklimiz bel
lidir. Tohumlar bize ilk önce 200, dalha sonra 150 
İra gibi fiyatla verildi. Bu verilen veya bulalbildiğli-
miz tohumlar değişik stil ve sistemde ekildi. Bize son 
zamanda gelen 4 TIR tohumdan alıp da eken hemşe-
rilenimize, nasıl olduğunu sormaya hiç kimse gelmedi 
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ve sormadı. Simidi biz sizden soruyoruz, sayın mil-
leJbvekili» diyorlardı. Son gelen 4 TIR*dan ekilen pa
tates tohumunun yüzde l'i çıkmış, yüzde 99'u çık
mamış. Böyle bir köylünün tarlasını ve böyle bir köy
lünün evini, geçim durumunu düşünmek zorunda ka
lışımızın acizliğini yaşadım orada. 

Mazot almak için bayie gidiyoruz; paramız yet
mediği için mazot bugün kaç lira diye soruyoruz. 
Bayii «Varili bugün 38 bin lira; kaç ay sonra ödeye
ceksiniz?» diyor. Patatesin üretimi ve satışı için ge
rekli olan 4 aylık dönemden sonra eline geçecek pa
ranın zamanını hesaplayarak, o 3 veya 4 aylık dönem 
sonuna, 70 - 80 bin liralık senet vermek ve senet ve
rebilmek için de esnaftan mutlaka kefil bulmak şar
tıyla ancak mazot bulduklarını, bunun ne denli güç 
olduğunu ve bu paraların nasıl karşılanacağını ben
den soruyorlardı, çifitçilerimıiz. 

îşlte, çMtçiferimizin yukarıda kısa kısa arz 
ettiklerini gözden geçirdiğimiz zaman, sadece patates 
üreticilerinin değil, sair çiftçilerimizin de ne denli 
dertli olduğunu gözler önüne sermiş bulunuyorum. 

iBorçlarını, yetiştirdikleri mahsullerini veya ürettik
lerini satarak ödemesi gerektiği hailde, bunu kısa bir 
dönem olan 1 - 1,5 aylık zamanda eğer pazarlaya-
mazlarsa, kendilerinin de bunu stok etme imkânı 
olmadığı içlin, o kusa dönemde tarladan yükleniş şekli 
ile, yani 40 ila 45 liraya, yükleniş şekliyle satmak zo
runda kalmaktadırlar. Bizzat gidip gördüğüm, mü-
şalhade ettiğim durum bu. Maliyetini sorduğum za
man, hiçbir girdiye hiçbir şekikie borçlanmadan veya 
borçlu olmadan mevcut imkânlarımla eğer ektiysem 
bunun maliyeti 40 ila 45 lira; eğer borçlanarak eken 
bir arkadaşımız varsa -ki, büyük bir çoğunluğumuz 
böyledir, bu arkadaşlarımızın kaldıracağı mahsulün 
maliyeti 50 ila 60 lira arasında bulunmaktadır. Bu 
konuda nasıl... 

'BAŞKAN — Sayın Toprak, süreniz doluyor, topla
yın lütfen. 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Efendim hemen 
toparlıyorum. 

IBu konuda nasıl bir hareket yaptıklarını sordu
ğumda, «En az borçlumuz 5 milyon, en çok borçlu
muz 25 milyon» «diye «esleniyordu çifltçEerirniz. Biz
zat yerlerinde müşahade ettiğim halde.» 

İSMAİL ÜĞOÜL (Edirne) — Büyük çiftçi onlar; 
küçük çiftçi 25 milyon lira borçlanabilir mi? 

ARİF TOPRAK (Devamla) — Büyük mü, küçük 
mü; gittiğiniz zaman görürsünüz. 

Bu duygularla, Niğde Milletvekili olarak, değerli 
hükümet yetkililerine şöyle birkaç tane sıralayacağım 
ftnerilerim olacaktır; yalnız Niğdeli çiftçilerin dert
lerini dile getiren değil, Türkiye'deki tüm çiftçilerin 
dertlerine deva olacak bazı konularda önerilerim ola
caktır. 

Bunlar şöyledir efendim... 
BAŞKAN — Toparlayın lütfen, geçti zamanınız. 
ARİF TOPRAK (Devamla) — Sayın Başkan, 4 

tane öneıüm var. 
BAŞKAN — Çok rica öderim... 
ARİF TOPRAK. (Devamla) — Çok kısa Sayın 

Başkanım. 

'BAŞKAN — Zamana çok dikkat edelim lütfen. 
ARÎF TOPRAK (Devamla) — Peki efendim. 
1. Ziraat Bankasından veya tarım kredi koo

peratiflerinden verilen kredilerin artırılması ve müm
kün olduğu kadar en az faizle verilmesi. 

2. Tecrübeli, bilinçli, sorumlu ziraatçiier, ziraat-
le uğraşanların yanında bulunmalt ve gerekirse ensti
tüler kurularak (mesela patates enstitüsü gibi) diğer 
üretimlere de bilgi verilmelidir. 

3. Dünyada üretilen gıdaların ve özellikle pa
tates üretiminin nasıl değerlendirildiği hepiniz tarafın
dan aşağı yukarı bilinmektedir; bu yöntemde değer
lendirmek zorunluğunda bulunduğumuzu bilmemiz 
gerekir. 

BAŞKAN — Sayın Toprak, zamanınız doldu, sö
zünü keseceğim; lütfen bitirin. 

ARÎF TOPRAK (Devamla) — Efendim, son ola
rak söyleyeyim o zaman. 

Patates için mutlaka taban fiyat tespit edilmeli; 
ihraç için önlem alınmalı, dertlerine deva bulunmalı 
diyor, hepinizi engin saygılarla seHamlıyorum, (HP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
2. /— \Konya Milletvekili Salim EreVin, Konya Ova-

sındaki kuraklık ve çiftçinin tfurumu tkonusunda gün
dem dışı konuşmast * 

BAŞKAN — Konya Ovasında vuku bulan kuraklık 
ve çiftçinin durumu konularında, Konya Milletvekilli 
Sayın Salim Erel, buyurunuz efendim. (HP sıraların
dan alkışlar) 

Sayın Erel, süreniz 5 dakika; rica ederim, süreye 
dikkat edelim. Bunlara itina ve bilhassa hassasiyet 
göstermelerini arkadaşlarımdan rica ediyorum. 
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SALİM EREL (Konya) — Peki efendim, 
Sayın Başkan, sayın milletvekilleri; bu yıl meyda

na gelen kuraklık, ülkemizin her tarafında olduğu gibi, 
buğday ambarı durumunda olan Konya Ovasını da 
çok büyük ölçüde etkilemiş ve bilhassa hububat rekol-
tesindeki düşüklüğün büyük bölümü Konya yöresin
de vuku bulmuşjtur. Çiftçilerimiz, kuraklıktan feci 
şekilde etkilenmiş ve zarar ziyana uğramıştır. Bugün 
çiftçimizin, değil tohumluğu, ekmeklik buğdayı dahi 
bulunmamaktadır. 

Ülkemizin her tarafında olduğu gibi, Konya koy
ulusu de, geçmiş yılların borçlarını ödemek şöyle dur
sun, artan hayat pahalılığı karşısında yeni yeni borç
lar edinebilmek için uğraş vermekte; geçimini ve ka
derini oluşturduğu tarlasını, hayvanlarını, çok düşük 
fiyatla da olsa elinden çıkarabilmek için pazarlar ara
maktadır; bu yönetimin politikasının oluşturduğu, 
vurguncuların, tefecilerin tuzağına düşmüştür. 

Sayın milletvekilleri, bakınız, ülkemizin her tara
fında kuraklığın etkilerinden topraklarımız ve çiftçi
lerimiz çayır cayır yananken, hükümet ne yapıyor: 
TVMe Dallas filmi gilbi başlayan, içeriği de ondan 
hiç farklı olmayan «İcraatın İçinden» programları ile 
millete anlatılan masallar; hiçbir anlamı olmayan ve 
skandallarla dolu yurt dışı gezileri; yine, ağırlığını, 
pehlivan güreşleri, festıiıvalıler ve baloların oluşturduğu 
yurt içi gezileri.,, 

Sayın milletvekilleri, ekim ayı geldi; tohum bek
leyen, gübre bekleyen, ilaç bekleyen, ilgi bekleyen çift
çilerimiz, beklentilerine, bütün bürokratik engelleri 
aşarak, en geç bu ay içerisinde kavuşabilecek midir? 
Merkez Bankasından, vurgunculara altın dağıtıyor
sunuz; Ziraat Bankasından da, çiftçi vatandaşlara to
hum, gübre dağıtırsanız, eliniz mi kırılır? (ANAP 
sıralarından gürültüler; HP sıralarından alkışlar) 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — Alakası yok konu 
ile; konuya gel, konuya... 

SALİM EREL (Devamla) — ÇifitçilerimizSn bütün 
borçları, en az 3 yıl, faizsiz, ertelenebilecek midir? 
Sayın hükümetten kesin ve açık bilgi işitiyorum. 

Sayın milletvekilleri, maymun kallbi ile, takma pil 
ile insanların yaşadığı bir çağda bulunuyoruz... Bu 
dönemide çiftçimiz perişandır, çok perişanıdır. Nüfusu
muzun yüzde 56isını teşkil eden çiftçimiz, Sayın Baş
bakanın dün, «İcraatın İçinden» programında ifade 
ettöiği durumdan çok uzaktadır. Çiftçimiz, Allah'tan 
medet ve hükümetten hizmet beklemektedir. Şaibeli 
holdinglere uzatılan ellerden ve gösterilen ilgiden, 
lütfen, çiftçimiz de nasibini alsın. 

Gazeteler, Sayın özal'ın çalkı gibi olduğunu ifade 
ediyor. Sayın özal'ın çakı gibi olması hiç önemli de
ğildir; önemli olan, huzurlu olması gereken, mutlu 
ve güçlü olması gereken, yüce Türk Milletidir. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (HP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
3. /— Penizli Milletvekili İsmail tfengüriün, hü

kümetin icraatı konusunda gündem \dışı konuşması. 
BAŞKAN — Hükümetin icraattı konusunda, De

nizli Milletvekili Sayın İsmail Şengün söz istemişler
dir. 

©uyurun. Sayın Şengün; süreniz 5 dakikadır; riayet 
etmenizi rica edeceğim. 

İSMAİL ŞENGÜN (Denizli) — Teşekkür ede
rim. 

Sayın Başkan, yüce Meclisin değeri üyeleri; dün 
30 Eylül 1985 akşamı televizyonda, yeni bir «İcraatın 
İçinden» programını seyrettik. Sayın Başbakan, bi
limsel olduğunu söylediği bazı rakamlarla, dar ge
lirlilerin, çiftçi, işçi, memur, emekli ve küçük esnafın 
geçim sıkıntısının azaldığını, satın alma gücünün ise 
arttığını iddia etti; Başbakan, örnek olarak da, asgarî 
ücretliyi ele aldı. Halbuki, asgarî ücretliler, bu toplu
mun küçük bir bölümünü teşkil eder, diğer bir anlam
da, vatandaşın çoğunluğu, asgarî ücretli değildir. Bu
nunla beraber, Başbakanın mantığını bir an kabul ede
lim ve kendilerinin yaptığı gibi, Devlet İstatistik Ens
titüsü rakamlarını biz de esas kabul etmek üzere yeni 
bir değerlemeyi beraberce yapalım; Evli, 1 çocuklu 
asgarî ücretlinin eline, Aralık 1983'te 10 905 lira ge
çiyordu ; Ağustos 19'85'te ise, makul bir vergi iadesi de 
eklenmek suretiyle bulabileceğimiz rakam, 18 003 li
radır. Bu durumda, eldeki Devlet İstatistik Enstitüsü
nün son verilerine dayanarak diyebiliyoruz ki, Aralık 
1983'te 15 kilogram et alabilen asgarî ücretli, Ağustos 
1985'te sadece ve sadece 13.2 kilogram et satın alabil
mektedir; Sayın Başbakanın böHirtıtiğinin aksine; 46 
kilogram değil. 

Ekmek konusuna gelince: Aralık 19831te 163 ki
logram ekmek alabilen asgarî ücretli, Ağustos 1985'te 
sadece 135 kilogram ekmek alabilmektedir; Sayın 
Başbakanın dediği gibi 314 kilogram değil. 

KÂMİL T. OOŞKUNOĞLU (Ankara) — Sayın 
Başbakan ekim ayını nazarı itibara aldı. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Müsaade bu
yurun beyefendi... 

İSMAİL DAYI (Balıkesir) — 1 Ekimi aldı. 
BAŞKAN — Lütfen hatibi dinleyelim beyefendiler, 

lütfen dinleyelim. 
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İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Beyazpeynire 
gelelim: 22 kilogram beyazpeyndr alabiliyordu Aralık 
1983'te, bütün maaşıyla, asgarî ücretli; Ağustos 1985' 
fce ise sadece 18 kilogram; Sayın Başbakanın dediği 
gibi 50 kilogram değil. Görülüyor kii, Sayın Başba
kanın rakamlarıyla, gerçekler arasımda büyük fark 
vardır. 

Bir «İcraatın İçinden» programında ele alınması 
ve hesalbı yerilmesi gereken süre, Kasım 1983 - Eylül 
1985 arası olmalıdır; çünkü, gerçek, olmuş.olan ekono
mik performans, ancak böylece ortaya konulabilir. 
Halbuki, Sayın Başbakan, Aralık 1983'ü başlangıç al
makla beraber, Ağusitosıtan sonra ve Ekim 1985'te ele 
geçdbiiecek gelirlere sarılmıştır. Örneklerine, bu 
tür davranışların örneklerine Türk siyasî hayatında 
bugüne kadar pek tesadüf edilmemiştir. (HP ve MOP 
sıralarından alkışlar) 

Sayın üyeler, vatandaşın hayat şartlarıyla ilgili 
karşılaştırmalar, anek, 6 Kasım .1983 öncesini ve 1 
Kasım 1985 sonrasını değil, aradaki sürenin başlangıç 
ve bitimi karşılaştırılarak yapılır; aksi halde inan
dırıcı olamazısınız; «Siz de rakamlarla oynuyorsu
nuz, mantıklı hareket etmiyorsunuz, size güvenilmez» 
denir. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, 1 dakikanız kaldı, ha
tırlatırım. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Teşekkür ede
rim. 

Bugün, çok şükür, elektrik kesintisi yoktur; ikti
dar olduğunuzda da elektrik kesintileri yoktu, değerli 
arkadaşlarım, Bunun nesiyle övünüyorsunuz? Elektri
ği maliyetinin dört beş misli fiyatla satıyorsunuz; asıl 
bunun üzerinde, çıkıp, televizyon ekranında konuşun. 

PTT hizmetleri genişlemiştir; ancak sormak lazım 
gelir: Bu hizmetler için neden bu kadar yüksek bedel 
talep etmektesiniz? 

İSMAİL ÜĞDÜL (Edirne) — Olmayan yere git
sin diye. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Batı Almanya" 
dan Türkiye'ye 3 dakikalık konuşma sadece ve sa
dece 3 Mark' yani 600 liradır, biz konuşalım Tür
kiye'den, Baltı Almanya^ya; 2 250 lira ödemek zorunda 
kalırız. PTT hizmetleririin bedelini makul seviyelere 
indirin ve ancak o zaman övünün. 

Ücretlilerin Gelir Vergisi içindeki payları 1985'te 
yüzde 38,8'e inmiş. Takdir etmek isterdik; ancak, ra
kamlarla oynamadan ve rakamları istediğiniz gibi kul
lanmamak şartıyla. 1985 yılını, Saym Başbakan gibi, 
1980 yılı ile değil, 1983'ün sonu ile karşılaştırmak su
retiyle elde edilen başarıyı ortaya koyun. 

BAŞKAN — Sayın Şengün, konuşma süreniz dol
du, lütfen toparlayınız. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Sayın Başkamın, 
bitirmeye çalışıyorum. 

Değerli üyeler, ekonomik politikaların hedefi, ma
kul fiyat istikrarı, istihdamda büyüme ve dengeli ge
lir dağılımıdır. Siz, yünde 30,6 oranıyla teslim aldığı
nız fiyat hareketlerini, yüzde 52'lere çıkardınız, bu
gün ise yüzde 45,2'dir. Kim ne derse desin, kim neyi 
iddia ederse etsin, Türkiye'de ağustos ayı sonu itibariy
le, enflasyon oranı yüzde 45,2'dir. Enflasyonun 'böy
lesine hızlı seyrettiği, gelir dağılımının dargelirliler 
aleyhine bozulduğu açık bir gerçektir. Nihayet, geçen 
yılın 5,7'lik büyüme hızı, bugün 3,9'a düşmüştür. İma
lat sanayiinin geçen yılın ikinci çeyreğindeki büyü
me hızı 9,1 iken, tou yıl bu hız 3,1 'dir. 

Değerli arkadaşlarım, tarım sektörünün bugünkü 
halini de, benden önce konuşan sayın üyeler dile ge
tirdiler. Enflasyonun çok altında verilmiş destekleme 
fiyatları, Başbakanın iddia ettiği gibi, ürünün küçük 
kısmını değil, büyük kısmını tarlada bıraktırmıştır. 

Tarım ürünleri ihracatı engellenmiştıir. Evet, mev
sim sonuna doğru bir kararname çıkarılmıştır; ancak, 
çok geç kalınmıştır ve ihtiyaca cevap vermekten uzak 
bir kararnamedir. 

BAŞKAN — Sayın Şengün... 
İSMAİL ŞENGÜN — (Devamla) — Bitiriyorum 

Sayın Başkanım. 
İhracat patlaması; turizm patlaması; dış itibar... 

Bunların hepsi, ayrıntıdır, »değerli arkadaşlarım; esas 
olan ekonominin anaunsurlarıdır; fiyat hareketleridir, 
yatırımlardır, istihdamdır, büyümedir; turizm patla
ması vesaire, ancak o zaman bir anlam taşır, 

Sayın 'Başkanım, yüksek müsaadenizle, şunu söy
leyerek sözlerimi bitirmek istiyorum: Ekonomideki 
çarpıtmalar, maalesef, siyasî hayatta da kendisini gös
termektedir; partilerin mahallî seçimlerdeki adaylarını 
ayartarak seçim kazanıma yollarına başvurulmaktadır. 
Dün, Alaçâltı'da, «Namusumu 20 milyona değişmem» 
diyen MOP adayı, bugün aniden ANAP'lı olmuştur. 

MUSTAFjA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — 
ANAP'ın adayı değildir ama... 

'BAŞKAN — Sayın Şengün, mevzu dışına çıkınla
yınız lütfen. 

MUSTAFA RÜŞTÜ TAŞAR (Gaziantep) — Sa
yın Şengün, ANAP'ın adayı değildir o kişi. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — İnşallah değil-
dir... Müstakil olup, sonra ANAP'a mı geçecektir? 
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Ekonomik hayat yanında, bu da, siyasî hayatın bir 
çöküntüsünü ifade etmektedir ve fazilet dışı davranış
ların siyasî hayata hâkim olması anlamına gelmek
tedir. 

Saygılar sunarım. (MDP ve HP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

4. .— Addet Şakam M, Necat {Eldem'ln, Ordu 
MUletvekili Hüseyin \Avni ıSağesen'in, 8 inci Birleşim
de, gardiyanların sorunları konusunda yaptığı gündem 
dışı konuşmasına cevabı. 

BAŞKAN — Ondu Milletvekili Sayın Hüseyin 
Avni Sağesenin, 25.9.1985 günü yaptığı, gardiyanlarla 
ilgili gündem dışı konuşmaya cevap vermek üzere Sa
yın Adalet Bakanı Necat Eİdem, buyurunuz efendim. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
Ordu Milletvekili Sayın Hüseyin Avni Sağesen, 
25.9.1985 günü bu kürsüden gündem dışı bir konuş
ma yaparak, gardiyanların mesai saatleri ve giyim ku
şamları ile ilgili (bir bölümü giyim kuşamla ilgili olan, 
'bir bölümü inceleme mahsulü olmadan, hangi kay
naktan aldığını bikneddğiırı yanlış halberlere dayanan 
ve bir yerde de gösteri niteliğini alan) sözlerine cevap 
vermek üzere huzurlarınıza gelmiş bulunuyorum. 

MlUHtTTÎN YILDIRIM (Edirne) — Gösteri ne 
demek Sayın Balkan? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Şov yaptı» deyin 
ıbari. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Arapçasını kullanayım, eşya teşhir etti, diye
yim. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Burası bitpazarı de
ğil ki, Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başkan, konuşayım mı, yoksa arka
daşa cevap mı vereyim? 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Sa
yın Bakan, siz buna, cevap vermemiş miydiniz efen
dim? 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Sayın Başkan, konuşayım mı, yoksa, ar
kadaşlara cevap mı yetiştireyim? 

BAŞKAN — Zatı âliniz konuşmanıza devam edin, 
arkadaşlar dinlerler. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — O halde, lütfen, susmalarını sağlayın. 
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BAŞKAN — Siz onlara cevap vermeye kalkarsa
nız, o zaman karşılıklı konuşma olur. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — O hajde, lütfen, susmalarını sağlayın Sa
yın Başkanım. 

BAŞKAN — Lütfen, lütfen... Evet... 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De

vamla) — Değerli arkadaşlarım, gardiyanlarımızın, 
günde 12 sait çalışıp, 12 saat istirahat ettikleri bir 
gerçektir. Gardiyanlarımızın bu tarzda çalıştırılma
ları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 99 un
cu maddesi ile, aynı maddenin 2 nci fıkrası uyarın
ca uygulamaya konmuştur; diğer devlet memurları 
gibi 8 saat çalıştırılmaları idealdir ve bu konuda, hü
kümet olarak çalışmalarımız devam etmektedir. 3 
vardiye halinde çalışmalarım sağlayabilmek için de 
15 850 kadroya, ihtiyaç bulunmaktadır. 

Ancak, bu çalışmalarına mukabil kendilerine faz
la mesai ödenmekte ve emsallerine nazaran da iş
güçlüğü, iş riski ve temininde güçlük zammı puanları 
yüksek tutulmaktadır. Bir örnek olmak üzere arz 
ediyorum : Başgardiyana 1 100 puan, gardiyana 1 000 
puan, fazladan verilmektedir. Aynı cezaevinde çalı
şan kâtiplerin aldıkları işgüçlüğü ve teminindeki güç
lük zammı puanları 650'dir. Biz 1985 yılında fazla 
mesai olarak burada çalışan bu elemanlarımıza 1 
milyon 300 bin saat fazla mesai ayırmış bulunmak
tayız. inşallah bu imkânlar sağlanır ve bu fedakâr 
memurlarımız, diğer memurlar gibi 8 saat çalışır
lar. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ma
liye Bakanlığı ile anlaştınız mı, ihtilafınız giderildi 
mi? 

BAŞKAN — Lütfen, oturduğumuz yerden sual 
sormayalım; dinleyelim lütfen. 

M. TURAN BAYEZİT (Kahramanmaraş) — Ko
nuyu açıklasınlar efendim; daha iyi olur. 

ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (De
vamla) — Usulüne göre konuyu buraya getirirsiniz, 
cevap veririm. 

Sayın Sağesen, evrak çantasının içine koyduğu 
tabiatıyla buruşacak ve buruşmuş olan paltoyu, on
dan ayrı olarak da - nasıl bir çanta imiş, anlayama
dım, sihirbaz çantası gibi - bir de içinden ayakkabıyı 
çıkardı, gösterdi ve sonunda şu ifadeyi kullandı : «Sa
yın milletvekilleri, hem bu insanlarımıza yazıktır ve 
hem de bu milletin kesesinden değil artık, kursak
larından, midelerinden söküp alınan paraların böyle 
nereye, kimlere şuursuzca peşkeş çekilmesidir.» Ya-
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ni, arkadaşımız, gardiyanlarımıza verdiğimiz elbise 
paralarının, şuursuzca, başkalarına peşkeş çekildiği
ni burada iddia etti. 

Gerçeği arz ediyorum: Gardiyanlarımıza biz 3 
yılda 1 palto, her yıl ayakkabı ve elbise vermekteyiz. 
Palto kumaşlarını piyasadan satın almıyor, Bursa Yarı-
açık Cezaevindeki dokuma tezgâhlarımızda biz do
kuyoruz. Paltolar ihale suretiyle başkalarına dikti
rilmiyor, yine cezaevlerimizde mahkûmlar ve baş
larındaki ustalar tarafından dikilmektedir. 

Binaenaleyh, bunların, ihale suretiyle - gerek ku
maş, gerekse dikiş bakımından - herhangi bir şahsa 
veya kuruluşa peşkeş çekilmesi sözkonusu değildir. 
Boy boy yapılmaktadır, bedene göre yapılmaktadır; 
ama dar gelmiş olabilir; .dar gelen geri gelir, yerine, 
o memurun bedenine uyacak palto gönderilir. 

Ayakkabılara gelince : Ayakkabılar da Gökçe
ada Açık Cezaevinde imal edilmektedir. Eğer arka
daşlarımız merak ediyorsa, fiyatlarını da söyleyeyim: 
Ayakkabıların bedeli 3 800 liradır. Palto kumaşının 
metresi 4 250 liradır ve bir adedi de 3 bin liraya di
kilmektedir. Yani, kendi bünyemiz içinde bu işi hal
lediyoruz. Bunun dışında, sırf bu seneye mahsus ol
mak üzere, bu seneye kadar gardiyanlarımıza hiç 
gömlek, çorap ve kravat verilmemekte idi, bunlar
dan da 2'şer takım vermek suretiyle, giyimlerine, do
laylı olarak yardımcı olduk. Gerçek bundan ibaret
tir. Hiçbir yere ne para peşkeş çekilmiştiir, ne de çe
kilecektir; İhtiyaçlar kendi bünyemiz içinde karşı
lanmaktadır. 

Arz ederim efendim. (ANAP sıralarından alkış
lar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HÜSEYİN AVNÎ SAĞESEN (Ordu) — Sayın 

Başkan, sataşma vardır; söz istiyorum. 
BAŞKAN — Efendim, cevaba cevap diye Tüzük

te... 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Cevaba 

cevap değil efendim. «Şov yapmak» vesaire şekilde 
sataşmalar var. 

BAŞKAN — Sataşma ne bakımdan? 
HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — «Şov 

yapmak» tabiri sataşma değil midir Sayın Başkan? 
ADALET BAKANI M. NECAT ELDEM (Mar

din) — Hayır efendim, hayır, «şov» kelimesini kul
lanmadım. 

BAŞKAN — «Şov» kelimesini ben işitmedim. Za
bıtlara bakarız; «şov» kelimesi geçmişse, zabıtları 
tetkik ettikten sonra, size, içtüzüğün 70 inci mad-
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i desine göre söz veririm; ama şimdi 70 inci madde
ye göre takdir hakkı bana aittir; sataşma da olma
dığı kanaatindeyim, söz vermiyorum. 

Buyurun oturun lütfen. (ANAP sıralarından al
kışlar) 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Zabıtlar
da var Sayın Başkan. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Bir milletvekili gö
revini yaparken şov yapmaz Sayın Başkan. 

HÜSEYİN AVNt SAĞESEN (Ordu) — Lütfen 
I efendim, burada var, burada var... 

BAŞKAN — Lütfen... 
HÜSEYIN AVNI SAĞESEN (Ordu) — şovu biz 

yapmıyoruz efendim, şovu kendileri yapıyorlar; dün 
akşam televizyonda gördük. 

C) TEZKERELER VE ÖNERGELER 
I 1. — İspanya'ya gidecek olan Kültür ve Turizm 

Bakanı Mehmet Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşüne 
kadar Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik et
mesinin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı 
tezkeresi (3/857) 

BAŞKAN — Gündeme geçiyoruz. Gündemin 
«Sunuşlar» kısmında, Cumhurbaşkanlığının 2 tez
keresi vardır; okutup, ayrı ayrı bilgilerinize sunaca
ğım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Granada şehrinde yapılacak olan Avrupa Kön-

• şeyi Mimarî Mirasın Korunmasından Sorumlu Ba
kanlar Konferansına, katılmak üzere, 2 - 6 Ekim 1985 
tarihleri arasında ispanya'ya gidecek olan Kültür ve 
Turizm Bakanı M. Mükerrem Taşçıoğlu'nun dönüşü
ne kadar; Kültür ve Turizm Bakanlığına, Tarım Or-

I man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın vekillik 
etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun görül
müş olduğunu bilgilerinize sunarını. 

I Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

I BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
2. — Güney Kore ve Çin Halk Cumhuriyetine gi-

I decek olan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İs-
1 met Kaya Erdem'in dönüşüne kadar Devlet Bakam 
I ve Başbakan Yardımcılığına Devlet Bakanı Kâzım 
I Oksay'ın vekillik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
I Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (31858) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Seul'de yapılacak olan Uluslararası Para Fonu 
(IMF) ve Uluslararası imar ve Kalkınma Bankası 

I (IBRD) toplantılarına katılmak üzere 5 -11 Ekim 
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1985 tarihleri arasında Güney Kore'ye ve görüşmeler
de bulunmak üzere 11-17 Ekim 1985 tarihleri ara
sında da Çin Halk Cumlhuriye'tiine gidecek olan Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısı t Kaya Erdem'in 
dönüşüne kadar; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cılığına, Devlet Bakam Kâzım Oksay'ın vekillik et-

1. — Komisyonlara üye seçimi 
BAŞKAN — Gündemin «Seçim» kısmını, partile

ri,) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 

1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 
Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/361) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü Sorular» kısmına 
geçiyoruz. 

1 inci sırada, Konya Milletvekili Salim Erel'in, 
Konya İli Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve 
soğuk hava deposuna ilişkin Tarım Orman ve Köyiş
leri Bakanından sözlü soru önergesinin görüşmesine 
başlıyoruz. 

Soru sahibi Sayın Erel?.. Burada. 
Sayın bakan?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ye Köyişleri Ba
kanı tarafından sözlü olarak yanıtlanması için ge
reğini arz ederim. 

Salim Erel 
Konya Milletvekili 

Konya İli Cihanbeyli İlçesinde, «Cihanbeyli Mer
kez ve Çevre Köyleri Kooperatifi Entegre Süt Ma
mulleri ve Soğuk Hava Deposu» tesisi bulunmakta
dır. 

50 000 m2 saha üzerinde bulunan ve 250 milyon 
lira tutarında bina ve modern makineleri ihtiva eden, 
50 ton/gün kapasitede süt işleyebilecek ve süt üretimi
ni geniş ölçüde teminat altına alabilecek olan bu te
sis ne zaman hizmete sokulacaktır? 

BAŞKAN — Evet Sayın Bakan, buyurun. 

meşinin Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş 
olduğunu bilgilerimize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

rin komisyonlara aday gösterme işlemi henüz tamam
lanmadığından geçiyoruz. 

TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI H. 
HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem mil
letvekilleri; bahis konusu kooperatif tarafından 1977 
yılında uygulamaya konulan bu proje için, bugüne 
kadar yaklaşık 92 milyon lira kaynak tahsisinde bu
lunulmuştur. 1984 yılında tefrik edilen 18 milyon 
lira kredinin kooperatifçe kullanılabilmesi için, be
lirli şartların yerine getirilmesi gerekmektedir. Bu tak
dirde tesisin süratle işletmeye açılabileceğini tahmin 
ediyorum. Projenin işletme sermayesinin takviyesi 
[için de, ayrıca, düşük faizli kredi imkânlarından fay
dalandırılması hususunda Ziraat Bankası nezdinde Ba
kanlığımca gerekli müracaatta bulunulmuştur. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 
BAŞKAN — Sayın Erel, konuşmak istiyorsanız 

buyurun efendim; süreniz 5 dakikadır. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 
milletvekilleri; Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanımıza verdikleri izahattan dolayı teşekkür ede
rim. 

Ben bu sözlü soru önergemi vereli, öyle zannedi
yorum, dört beş ay oldu ve böyle bir sözlü soru öner
gesiyle, çok önemli olan bu konunun gündeme gel
mesi ve açılacağının beyan edilmesi beni ve tabiî, yö
re halkını son derece memnun etmiştir. Sayın hükü
metçe, seçim sathı mailinde, seçim zamanlarında ve
rilen vaatler yerine getirilmiyor, örneğin, bir Ereğli 
Şeker Fabrikası; örneğin, bir Beyşehir Termik Santra
li... Hiç değilse, eskiden bugüne sarkmış olan bu te
sislerin faaliyete geçirilerek, biç olmazsa, fonksiyo
nunu yerine getirmesi gerekli ve faydalıdır. 

Çok teşekkür eder, saygılar sunarım, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

IV. — SEÇİMLER 

V. — SORULAR VE CEVAPLAR 
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2. —Konya Milletvekili Salim Erel'in. Konya İli 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(61365) 

BAŞKAN — 2 nci soru, Konya Milletvekili Sa
lim Erel'e aittir ve aynı birleşimde 2 nci soru ol
duğu için görüşülemeyeceğinden ertelenmiştir. 

3. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Türk 
Hava Yolları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi 
(61372) 

BAŞKAN — 3 üncü soru, tzmir Milletvekili Rüş
tü Şardağ'a aittir; kendileri izinli bulunduğundan er
telenmiştir. 

4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin sözlü sorusu ve Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm 
cevabı (6/380) 

BAŞKAN — 4 üncü sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Uşak ili Banaz Orman Bölge Şe
fine ilişkin Tarım Orman ve Köyişlerti Bakanından 
sözlü sorusu vardır. 

Sayın Yusuf Demir?.. Buradalar. 
Sayın Bakan?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasını 
arz ederim. 

Yusuf Demir 
Uşak 

Bakanlığımıza bağlı Uşak ili Banaz Osman Bölge 
Şefinin bir devlet memuruna yakışmayacak tutum ve 
davranış içerisinde olduğunu 1 sene evvel Sayın Ba
kana birkaç kez mektupla bildirmiş ve bu konuyla 
ilgili olarak bir de soru önergesi verdiğim halde, mek
tuplarıma olumlu bir cevap alamadım. 

Banaz Orman Bölge Şefinin bölge halkına, evlıik 
kereste verilmesinde birtakım zorluklar çıkardığı hak
kında şikayetlerin doğruluk derecesini araştırttınız 
mit 

1. Banaz Orman Bölge Şefi hakkında şimdiye 
kadar herhangi bir tahkikat yaptırdınız mı? 

2. Yaptırdıysanız ne gibi bir sonuç aldınız? 
3. Bu görevli hakkında yeniden daha detaylı bir 

tahkikat yaptırmayı uygun bulur musunuz? 
BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sa

yın Bakan, lütfen buyurun. 
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TARIM ORMAN VE KöYtŞLERl BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; önergede de bahsedildiği gibi, Uşak 
tli Banaz Orman Şefiyle ilgili olarak sayın milletve
kili tarafından bir yazılı soru önergesi daha önce ta
rafıma intikal ettirilmiş ve bu önergeye zamanında 
gerekli cevap verilmiştir. O cevabımızda da belirtti
ğimiz üzere, sözkonusu orman bölge şefiyle ilgili 
olarak önergede bahsedilen husus, Orman Genel Mü
dürlüğünce mahallinde incelettirilmiş ve inceleme so
nucu da Sayın Demir'e intikal ettirilmiştir. 

Zatî ihtiyaçların teminiyle ilgili hususa gelince: 
6831 sayılı Orman Kanununun 2896 sayılı Kanunla 
değişik zat! ihtiyaçlarla ilgili maddelerinin uygulan
masına dair yönetmeliğin yayımını müteakip, Uşak 
Orman işletmesi tarafından gerekli tespitler yapılmış 
ve 1984 Kasım ayında, Banaz deposundan bölge hal
kının zatî ihtiyaçlarının karşılandığı anlaşılmıştır. Bu 
konuda, bahis konusu şefin herhangi bir kusuru ol
madığı, bir miktar gecikmenin köylerin tespit işlem
lerinin yapılması zorunluluğundan ileri geldiği öğre
nilmiştir. 

Arz eder, yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Yusuf Demir, cevap sizi tatmin etmiş mi

dir? Konuşmak istiyor musunuz efendim? 
YUSUF DEMİR (Uşak) — Konuşmak istiyorum 

efendim. 

BAŞKAN — Buyurun, süreniz 5 dakika Sayın 
Demir. 

YUSUF DEMİR (Uşak) — Sayın Başkan vT7£ 
yın arkadaşlarım; sizleri saygıyla selamlarım. 

Sorumda da belirttiğim gibi, bir memurun bir 
milletvekiline karşı saygısızlığı için, 1,5 yılı aşkın 
zamandan beri uğraş veriyorum. Defalarca mektup 
yazdığım, kendim bizzat Sayın Bakana anlattığım ve 
2 defa da yazılı ve sözlü soru önergesi verdiğim hal
de, Sayın Bakanımız, işi benimsemediği, kendisi mil
letvekili olmadığı ve olaya tamamen bir partili gö
züyle baktığı için, bir devlet memurunun, milletin 
temsilcisi olan milletvekiline saygısızca davranmasına 
gözyummuşlardır ve hatta işi çok hafife almışlardır. 

Sayın bakanlarımızın bu tür olayları, iktidar - mu
halefet ayırımı yapmadan mütalaa etmeleri icap eder. 
Bunun için de, Sayın Bakanımıza soruyorum : Bu 
hadise, yani memurun terbiyesizliği, bir iktidar mil
letvekiline yapılsaydı, o memur bir hafta içinde ye
rinden, alınır ve gereken cezası verilmez miydi? Üze-
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rinde, 1,5 yıldan beri mektupların, yazılı ve sözlü 
önergelerin hiç mi etkisi olmadı? Bu kadar partizan
lık veya duygusıızluğun sebebi nedir? 

Aynı devlet memuru hakkında başka önergele
rimiz hazırlanmaktadır. Bu işin peşini bırakmayaca
ğım. Yasaları hazırlayan mıilletvekilleri, bu tür ha,-
reketlere yasasız mı hareket etsinler? Sayın Bakanı
mıza, soruyorum : Nasıl geldik 27 Mayıslara, 12 Mart
lara, 12 Eylüllere?.. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

5. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, or
man köylülerinin kalkındırılmaları için yapılan çalış
malara ilişkin sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/381) 

BAŞKAN — 5 inci soru, izmir Milletvekili Hüse
yin Aydemir'in, orman köylülerinin kalkındırılmaları 
için yapılan çalışmalara ilişkin, Tarım Orman ve Köy-
işlerıi Bakanından sözlü sorusudur. • 

Sayın Bakan?.. Burada. 
Sayın Hüseyin Aydemir?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişlerî 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
müsaadelerinizi saygılarımla arz ederim. 

Hüseyin Aydemir 
tzmir 

Ormanlarımızın korunup geliştirilmesi için, her 
şeyden önce orman köylüsünün kalkındırılması ve 
hayat standardının yükseltilerek orman üzerindeki 
olumsuz etkisinin kaldırılması gerekmektedir. Bu hu
sus, Anayasa ve kanunlarla da düzenlenmiş olmasına 
ve orman sınırları dışına çıkartılmış ve çıkartılacak 
yerlerin ihya edilerek, donatımıyla birlikte orman 
köylülerine devredilmesi ve ayrıca çeşitli tarım alan
larına dönüşmüş yerlerin değerlendirilmesi için, bu 
yerleri kullanan kişilere (10) yıllık taksitle rayiç be
deli üzerinden satılması öngörülmesine rağmen : 

1. Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Des
teklenmesi Hakkında Kanun hükümlerinin uygulan
masına ilişkin şekil, şart ve esaslar ile ifraz.işlemle
rinin, bu Kanunun yayım tarihinden itibaren en geç 
altı ay içinde hazırlanarak yürürlüğe konulması ge
rekirken, aradan 1,5 yıllık süre geçmesine rağmen uy
gulama yönetmeliğinin hâlâ yürürlüğe konulamaması-
nın sebebi nedir? 

2. Orman Kanununun, 23.9.1983 tarihli 2896 nu
maralı Kânunla değişik 2 nci maddesinin uygulaması 
ile ilgili olarak, bugüne kadar ne gibi çalışma yapıl
mış, ne miktar saha orman sınırları dışına çıkarıla
rak, imar ve ihyası yapılmak suretiyle, orman köylü
süne tahsis edilmiştir? Bu konuda, özellikle değişik 
2 nci maddenin (C) fıkrası kapsamına giren; tarla, 
bağ, bahçe ve zeytinlik gibi çeşitli tarım alanlarından 
ne miktarının, bu yerleri elinde bulunduranlardan, ne 
miktar çiftçi ailesine, taksitle satışı gerçekleştirilmiş
tir? 

3. Bahis konusu kanun hükümlerinden yararlana
rak orman köylerinin kalkındırılması için, Bakanlıkça 
hazırlanmış bir çalışma planı mevcut mudur; kalkın
ma için yeterli kaynak transferi ne şekilde sağlan
mıştır? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERÎ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, muhterem 
milletvekilleri; Orman Köylülerinin Kalkınmalarının 
Desteklenmesi Hakkında 2924 sayılı Kanunun uygu
lanmasına ilişkin şekil, şart ve esasları düzenleyen 
yönetmelik, kanunî süresi içerisinde hazırlanmıştır; 
ancak, bakanlıkların yeniden düzenlenmesi sebebiyle 
bahis konusu yönetmeliğin bazı maddelerinin yeniden 
ele alınması zarureti hâsıl olmuştur. İlgili bakanlıkla
rın ve Sayıştaym görüşleri alınmak üzere son şekli 
verilmiş olan yönetmelik, Bakanlar Kurulunun onayı 
alınmak üzere, en kısa zamanda Başbakanlığa takdim 
edilecektir. 

Muhterem milletvekilleri, Anayasamızın, «Orman
ların korunması ve geliştirilmesi» ile «Orman köylü
sünün korunmas» başlığını taşıyan 169 ve 170 inci 
maddeleri .hükümlerine paralel olarak, 6831 sayılı 
Orman Kanunu 2896 sayılı Kanunla değiştirilmiş ve 
uygulama yönetmelikleri ile 1.1.1984 tarihinden iti
baren tatbikata konmuş olup, çalışmalar halen sür
dürülmektedir. 

1984 yılı orman kadastro çalışmalarında kesinle
şen arazi olarak, 8 346 hektar orman sahası, orman 
vasfını kaybettiği için orman sınırları dışına çıkarıl
mıştır, 1985 yılı çalışmaları halen yurt sathında 60 
civarında komisyon tarafndan devam ettirilmektedir. 

6831 sayılı Orman Kanununun 1744 sayılı Kanun
la değiştirilen 2 nci maddesine göre de, 1974 - 1983 
yılları arasında, orman vasfını kaybettiği için toplam 
olarak 107 800 hektar saha, orman sınırları dışına 
çıkarılmıştır. Bu yerlerde ilerideki yıllarda, Orman 
Kanununun 2896 sayılı Kanunla değiştirilen 2 nci 
madde uygulaması ayrıca tekrarlanabilecektir. 
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6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci maddesinin İ 
(a) fıkrası gereğince, orman içi köyler halkının yer- I 
leştirilmesi maksadıyla tarım alanlarına dönüştürüle- I 
bilecek orman alanlarının tespiti işlemlerine başlana- I 
bilmesi için, öncelikle, orman kadastro işlemlerinin I 
yapılmasına ihtiyaç vardır. 1985 yılı sonu itibariyle, I 
1984 ve 1985 yılı orman kadastro çalışmaları esas I 
alınarak, tarıma açılacak orman alanlarının tespiti I 
çalışmalarına başlanabilecektir. Bu konudaki merkezî I 
çalışmalar halen devam etmektedir. I 

önergede yer alan 3 üncü sorunun cevabına ge- I 
linçe : Konuşmamın başında arz ettiğim yönetmeli- I 
ğin yürürlüğe girişini müteakip, bu konuda bir çalış- I 
ma programının hazırlanarak uygulanacağı tabiîdir. I 
2924 sayılı Kanunun amir hükümleri gereğince, bu I 
kanunun uygulanmasından doğacak gelir ve giderler I 
konusunda finans kaynağı olarak, 1744 sayılı Kanun- I 
la teşkil edilen «Orman Köylüleri Kalkınma Fonu» I 
esas alındığından, yönetmelik uygula masından doğa- I 
cak giderler bu fondan finanse edilecektir. I 

Yüce heyetinizi saygılarımla selamlarım. I 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. I 
Sayın Hüseyin Aydemir, tatmin oldunuz mu? Ko- I 

nuşmak istiyor musunuz? I 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — Konuşmak is- I 

tiyorum efendim. I 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydemir; süreniz I 

5 dakikadır. I 

HÜSEYİM AYDEMİR '(İzmir) — Sayın Başka- I 
nını, yüce Meclisimizin pek muhterem üyeleri; or- I 
man köylülerinin kallkındırılmasının desteklenmesiyle T 
ilgili soru önergeme verdikleri cevaptan dolayı Sayın I 
Orman Balkanımız Hüsnü Doğan'a teşekkür ederim. I 

Ancak, geçen halfitalki soru önergeme verdikleri I 
cevap gibi, ıbu cevabın da gayeit yetersiz olduğunu I 
ve 2 yıllık bir süre geçmiş olmasına rağmen, bu Ka- I 
nunun uygulanmadığını müşahede eteıekle, cidden I 
üzgünüm. I 

Şayun milletvekilleri, bugün Türk orman pöliti- I 
'kası ve Türlk 'orman davasıyla ilgili olarak, ilim I 
adamlarından uygulayıcılara ve orman köylüsüne İka- I 
dar, bu konuda biHgisi olan herkesin iitltifaJk ettiği 2 I 
önemli ıgerçek vardır; birincisi, orman köylüsünün I 
Misaden güçlendirilmesi davasıdır. Ormanların ko- I 
runımaısı, muhafazası ve geliştöiriılmesli, orman köylü- I 
sünün ekonomik yönden geliştirilmesine, yaşam se- I 
vîyesinİn yüksefltilme'sine ve orman üzerindeki olum- I 
suz eskilerinin giderilmesine bağlıdır. I 
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iBunom yanında, yine hepimizce Jkabul edilmiş 
bir gerçek de, Türk orman politikasının il'k. büyük 
hedefi OR-tKÖY'dür. 2 sene evvel Sayın Hüsnü Do-
ğan'ıra bakan olduğu günden yaptığı iş -talihsizliktir, 
bunu o şekilde vasıflandırıyorum- OR-KÖY teşkila
tını kaldırmak ölmuşltuır. 

'Sayın iBafcammız İçin ikinci tdİhsMiik de, Orman 
KÖylerMn Kalkındırılmasının Desteklenmesi Hak
kındaki Kanunun -bugün aradan 2 sene 'geçmiş ol
masına rağmen- uygulama yönetimıeliğinin çıkarıla
mamış. ve uygulamaya geçiriememiş olmasıdır. 

IBu 2 büyük ihmal ve talihsizler neticesindedir 
ki, bugün orman davalarının düğümlenmiş olduğu
nu, daha da vahim hallere gelmiş olduğunu ıriüşa-
hade etmekteyiz. 

Sayın mlilletlvekilleri, Anayasamızın 170 nci mad
desi gayeit açMır; orman 'vasfını 'bilüm ve fen yö
nünden kaybetmiş ve orman olarak muhafaza edil
mesinde yarar (görülmeyen alanların tespit edilip, 
orman sahası dışına çıkarılması ve Ibu yerlerin dev
letçe değerlendirilip, imar ve İhya edilerek, orman 
köylüsüne, donatımryla birlikte tahsis ed'ilrnesirii amir
dir. Bu amir hüküm karşısında, 1983 yılında, Orman 
Kanununun 2 nci maddesinde bir değişiklik yapılmış 
ve Anayasanın bu amir hükmünün uygulamaya na
sıl iritikaî ettirileceği, orman teşkilatına ve Orman 
Bakanlığına ıgörev olarak verilmliş/tiir, Bununla ilgili 
2 yönelimdik çıkarılmış ve uygulamaya konulmuş
tur: ancak, bu Kanunun çıkarılmasından 1 ay son
ra, 'bu konudaki uygulamalara kolaylık getirmek 
maksadıyla, Orman Köylüsünün KaUkınidiırılmasının 
Desteklenmesi Hakkında Kanun çıkarılmış ve uygu
lamaya konulmuştur. Bu Kanun, uygulamaya gire
bilmek için, uygulama ile iMigili yönetmeliğin, kanu
nun yürüdüğe girmesinden itibaren 6 ay içerMnde 
yürürlüğe 'konmasına dair amir hüküm taşımaktadır. 
Aradan 1,5 yıl ıgeçlmişjtir; kanun çıkalı 2 yıl olmuş
tur; bu uygulama yönetmeliği maalesef çıkarılama-
mışHir* 

Şimdi burada, kanunun amir hükümlerine ıgöre 
apılacak iş şudur : Orman vasfını, fen ve bilim yö

nünden kaybederek, orman dışına çıkarılmış olan 
ilahların süratle, devlet tarafından imar ve ihya edü* 
erek orman koylusuna tahsûs edilmesidir, birinci 

kademe bu. 
Ilkinoi kademe de, bu tarım alanlarının (bağ, bah-

ê, tarla, zeytinlik, fındıklık gibi tarım alanlarının) 
ıalen ellerinde 'bulunduran şagillerine -•arman dışına 
çıkarılmış ve orman vasfını kaybetmiş olan yerle-
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rin- rayiç bedel üzer&ndıen, peşin Ibedelle veyahut 10 
yıllık itafldsMerle davıredlknesildir, İkamın 'bunu amir
dir. Simidi Ibu kadar 'geniş, şümulü, memleket kal-
kınmıasına güç ve ilerleyiş katacak olan 'bir kanun 
hülklmü, yerine getirilseydi milî ekonomimiz neler 
kazanacakltı..., 

Sayın (Bakanın kuralda veMği ifadeye (göre, or
man vasfını bilim ve fen yönümden fcaybeiümiş 107 
b>in hektarlık ıbir alan 'tespit ödirriişltıir. Ancak, bu
güne (kadar, 2 senekle, k-adaJsJtrotsu yapılabilen 8 bin 
hetetarlılk (bir adan vardır, yani onda (biri ancak ya-
pılalbitoişjtir. Bu, tespiti yapılan alanların devlet 
tarafından imar ve ihya edilerek, donatımıyla birlik
te orman köylüsüne verilmesi, tahsis edilmesi bir 
yana; halen tarım alanı olarak, zeytinlik, fundalık, 
fındıklık, bağ ve bahçe gibi yerleri bulunan çiftçile
rin elinde olan bu alanların da tespiti yapılarak, if
razı yapılarak, rayiç bedelleri üzerinden süratle çift
çilere tahsisi gerekirken, tespiti yapılan 8 bin hek
tarlık arazinin dağıtımı dahi yapılmamıştır. 

Bugün, bakir bir potansiyel, memleket ekonomi
sinde imar beklemekte, ihya, beklemekte, kendisine 
uzanacak himmetli elleri sabırsızlıkla beklemektedir. 
Şayet ellerinde bulunduranların lakaydisi sebebiyle 
imar ve ihya edilemeyen bu kabil tarım alanlarının, 
kadastro tespitleri yapılıp, ifrazı yapılıp elinde bulun
duranlara tahsisi yapılmış olsa, millî ekonomiye bin
lerce, milyonlarca lira değerde katkı sağlanacak; böy
lece, ekonomik mamelek, verim ve ürün, alabildiğine 
açılacaktır. 

Halen tapusunu elinde bulundurmayan, sahibi ol
mayan şahısların ellinde bulunan binlerce hektarlık 
alan himmet beklemekte, gayret beklemekte ve ça
lışma beklemektedir. Şayet bu alanlar imar edilip, 
elinde bulunduranlara rayiç bedel üzerinden 10 yıl 
süreli taksitlerle tahsis edilmiş, tevzi edilmiş olsa 
idi, oradan elde edilecek gelirler, Orman Kanunu 
gereğince Orman Kalkınma Fonunda toplanacak ve 
çok büyük miktara ulaşacak bu fonlar orman köy
lülerinin kalkınması için büyük bir potansiyel arz 
edecekti. 

BAŞKAN — Sayın Aydemir, süreniz doldu. 
HÜSEYİN AYDGMtR (Devamla) — Ekonomi

yi bu kadar güçlendirecek bakir imkânlar elimizde 
iken, bu imkânların üzenine yürüyememek büyük bir 
ihmaldir; orman teşkilatı vebal altında kalmaktadır 
ve bundan da sorumlu, hiç olmazsa manen sorumlu, 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanıdır. Bu bakımdan, 
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Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanımızı ve or
man teşkilatımızı, bu kadar önemli bir kanunî lazi-
meyi yerine getirmeye, yüksek huzurunuzda davet 
ediyorum. 

Yüce heyetinizi en derin hürmetlerimle selamla
rım. (HP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydemir. 
6 .— Manisa Milletvekili Abdullah Çakırefe'nin, 

yurt dışına yapılan gezilere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

BAŞKAN — 6 ncı sırada, Manisa Milletvekili 
Abdullah Çakırefe'nin, yurt dışına yapılan gezilere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Çakırefe?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya yerine görüşmek isteyen 

sayın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 
7. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoglu'nun, 

Tüketiciyi Koruma Kanun Tasarısına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/383) 

BAŞKAN — 7 nci sırada, Bitlis Milletvekili Fa
ik Tarımcıoglu'nun, Tüketiciyi Koruma Kanun Ta
sarısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var
dır. 

Sayın Faik Tarımcıoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sa

yın bakan?.. Yok. 
Ertelenmiştir. 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/384) 

BAŞKAN — 8 inci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, bir vatandaşı dövdükleri iddia 
edilen Adana - Osmaniye İlçesi Çarşı Karakolunda 
görevli polislere ilişkin İçişleri Bakanından sözlü so
ru önergesi vardır. 

Sayın Canver izinli olduğundan soru ertelenmiş
tir. 

9. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, toprak verimliliğinin artırılmasına ilişkin 
sözlü sorusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı 
H. Hüsnü Doğan'ın cevabı (6/387) 

BAŞKAN — 9 uncu sırada, Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, toprak, verimliliği
nin artırılmasına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 
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Sayın Murat Sökmenoğlu?.. Burada. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Bu

rada. 
önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Toprak verimliliğinin artırılması hakkında aşağı-
ki sorularımın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Sa
yın Hüsnü Doğan tarafından sözlü olarak cevap
landırılması hususunda delaletinizi saygıyla rica ede
rim. 

M. Murat Sökmenoğlu 
Hatay Milletvekili 

1. Toprağın verimliliğinin azalması,, gıda mad
delerinin sağlanamaması neticesini doğurduğuna gö
re, ne gibi önted'birler alınmaktadır? 

2. Hızla artan nüfus ile orantılı'olarak yaşamı
mızı doğrudan etkileyecek bu durum karşısında ne 
gibi uzun vadede tedbirler alınmaktadır? 

3. Ayrıca erozyon, su, rüzgâr yanında, insanla
rın hatalı faaliyetleri neticesi toprağın tabiî erozyo
na uğramaması için ne gibi tedbirler alınmaktadır? 

4. Ülkemizde drenajın yetersiz olması nedeni ile 
hektar başına azalan üretkenlik için ne gibi tedbir 
alınmaktadır? 

5. Verimliliğin artmasında sulanabilinir arazile
rin çoğaltılması için girişilen tedbirler 1985 yılında 
nelerdir? 

6. Büyük sulama projelerinin hızlandırılması için 
ne gibi tedbir alınmıştır? 

7. 70 milyonluk müreffeh bir Türkiye'nin gele
ceği olan Atatürk Barajı çalışmalarının hızlandırıl
ması nasıl gerçekleşmektedir? 

IBAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
TARIM ORMAN VE KÖYİŞLERİ BAKANI 

H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın mSl-
İdüveMlleri; Hatay 'Milletvekilli Sayın 'Murat SÖk-
menoğlu'nun 7 madldede toplanan soru önergesine 
toplu olarak cevap arz eteneye çalışacağım. 

Ülkemiz topraklarının değerîendirimesi çalışma
larına, arazi sınıflandırılmasıyla, toprak eftütlerine 
esas olacak usul ve standartların tespitiyle başlan-
ımışltır. Bu çalışmayı ımü'teakip, 1966 yılında 'başla
tılan, Türkiye Geliştirilımiş Toprak Haritası Etütleri 
1971 yılında tamamlanarak, ilik defa ülke toprakla-
ırıimızı tanıma imkânı bulunmuştur. 

1980 yılında başlatılan ve 1984 yılında bitirilen 
Toprak Verimlil'iği Envanteri Projesiyle, kilömetreka-
re bazında alınan toprak numunelerinin tahliH ve ül-
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j ke bazında gübre ihtiyacı ve yötişftirileoek 'bitki çe
şidine ıgöre verilmesi gereken ıgülbre miktarı belirlen
miş olacaktır. 

'Beş yıllık bir program çerçevesinde yürütülen bu 
çalışmalarla ilgili olarak 38 İlin raporu yayınlanmış, 
diğerleri ise baskı dorumuna 'geçirilmiştir. 

Toprak verimliliğini artırmak ve sürekli kılmak 
için gerekli tedbirlerin alınması, yukarıda kısaca ar
za çalıştığım toprak etüt çalışmalarının en önemli 
amacını teşkil etmektedir. Bakanlığım Köy Hizmet
leri Genel Müdürlüğünce, toprak verimliliğinin artı-
rilması, drenaj, toprak ıslahı ve mulhaifazasıyla, su
lama yatıranlarına verilmekte olan ağırlık, sürdikül-
tnelklbedir. Tarla içi ve toprak muhafaza 'hizmetleriy
le, özellikle küçük su kaynakları ve yeraltı su kay
naklarının geliştirilmesi sağlanmakta; Ibu bizmeitıler, 
kurak bölgelerde yoğunlaştırılmaktadır. Bu maksat
la, Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde, 
300 bin hektar alana, tarla içi geliştirme; 80 bin hek
tar alana drenaj ve toprak ıslahı; 300 bin hektar 
alana, küçük su işleri ve 200 bin hektar alana da, 
toprak muhafaza ve havza ıslahı hizmetlerinin gö
türülmesi planlanmış bulunmaktadır, 

Muhterem ım'illetvekilleri, tarım arazisinde eroz
yonu kon'trol altına alma görevini üstlenen Köy Hiz
metleri Genel Müdürlüğü, 1984 yılı sonuna kadar, 
toprak muhafaza konusunda 213 612 hektar alana 
hizmet götürmüştür. 27,5 milyon hektar olan tarım 
alanlarının yüzde 70 İnde, değişik derecelerde eroz
yon problemii söz konusudur. Konunun daha kapsam
lı ve uzun vadede planlanması içlin, Bakanlığımızca, 
Türkiye Toprak Erozyonu Anaplan Çalışması 'baş
latılmış olup, 'ikmaline çalışılmaktadır. 1985 yılında 
tefrik edilen 2,85 milyar lira ödenekle, 137 köyde, 
22 400 hektar alanda, toprak muhafaza tesisi ikmal 
edilmiş olacaktır. Ayrıca, çifbç'ilere sağlanan teknik 
yardım 've 'kredi imkânlarıyla, münferit toprak mu
hafaza tesisleri hizmete alınmaktadır. 

Ülkemizde drenajın yetersiz olması nedeniyle 
hektar basma azalan üretkenik için alınan tedbir
ler de şöylece özetlenebilir : 1985 yılı yatırım prog
ramında, 19 adet tarla içi drenajıyla, 38 adet mün
ferit drenaj ve çorak ıslah projesi yer almaktadır. 
Tarla içi drenajı çalışmalarında toplam 1,7 milyar 
ödenek 'tefrikiyle, 20 bin hektar civarında; münferit 
drenaj çalışmalarında ise 8 milyon ödenek tefrikiyle, 
14 100 hektar alanda, drenajı bozuk arazüde prob
lem giderilecektiir. 
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Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü 'sorumluluğun
da Ibulunan hu konularda ibuıgüne kadar 159 'bin 'hek
tar sahada tarla içli drenajı, 252 400 hektar sabada 
da münferit yüzey drenajı çalışmaları ıgerçdkJeşibiril-
miştk. Devlet yatırımı olarak ele alınan bu çalışma
larla, yetersiz drenaj şartları 'dolayısıyla üretkenliğin 
azaltılmasının önüne geçilebilecektir. 

Sayın millebvekilleri, şimdi 'de, önergedeki, sula
ma ile ilgili hususlara özet olarak cevap 'vermeye ça
lışacağım. Sulama, hangi Mim kuşağında olursa ol
sun, diğer gelişim faktörlerinin değerlendirilmesine 
hizmet eden, üretimide isitiifcrarı sağlayan ye Ibu şek
liyle de ıtarımda entansitenin ayrılmaz bir parçası 
olan bir üretim faktörüdür. Sulamanın Ibu önemi se
bebiyledir ki, tarımın önemli altyapısını teşkil eden 
su 'kaynaklarının geliştirilmesi, yarı kurak iklim ku
şağında bulunan ülkern'izde, verimin büyük çarkta 
artırıHması ve bitJkü desenine esnelklik kazandırılması 
yönünden ön şart durumundadır. Tarımsal potansi
yelin harekete geçiriknösinde, su kaynaklarının ge-
liştkilrnıesi büyük önem taşır. Bu sebeple, (tarımsal 
yatırımlar içinde su kalmaklarının geliştirilmesi, ağır
lığını korumaktadır. 

Sulama konusunda 1985 yılı programında bakan
lık olarak öle alacağımız 'konuları ışu şekilde özet
lemek mıüımkündlür : 530 adedi yer üstü su kaynak
larından, 54 adedi de yer altı su kaynaklarından ol
mak üzere, toplam 584 adet küçük su projesiyle 
ta'kriben 40 bin hektar alan sulamaya açılacaktır. 
122 adet sulama ıgöleti projesiyle de 10 700 hektar ala
nın sulanması öngörülmüştür. Bu hizmetler için tef
rik edilen ödenek miktarı ise 20 milyar liradır. 

Ayrıca, Ziraat Bankasının 1985 yılı 'kredi plas
manından Köy HizmetHeri Genel Müd'iiriüp için 
ayrılmış 'bulunan 18,5 miilyar liralık Toprak-Su kre
disi ile de çiftçilerimize hizmet götürülecektir. 

Her senekti sulama projelerinin hızla gerçekleşti-
riHmesii için, iş programlarına uygun, gerekli tedbir
ler, zamanında aılunmalktadıır. Sulama konusundaki 
faaliyeüerimizii hu şekilde özetledikten sonra, tohum
luk 'konusuna da ikısaca temas etmek istiyorum. 

Yüksek vasıflı tohumluk, bitkisel üretimde veri
min artışında ve kall'jlten'in yükseltilmesinde anahtar 
durumunda olan ibir igiırdiidir. Ayrıca, iyi vasıflı to
humluğun, sulama ve ticâreit ıgüibresi ıgjjbi (girdilerden 
faydalanma özellikleri, diğer tohumlara giö're daha 
yüksek olduğundan, verilm, ıbu faktöre )bağlı olarak 
daha fazla artmaktadır. 
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I Türkiye'lde ekim alanları, nihaî sınırlarına ıgel-
I iniştir. IBu 'bakımdan, tarımda hedeflediğimiz büyük 
I üretJim miikıtarlarını sağlamak için, Meri teknolojiler 
I ile, 'kaliteli ve yüksek verimli (tohum'luk kullanmak 
I zorundayız. Bu arz ettiğim sebepledir ki, tohuımcu-
I luk konusuna 'büyük önem atfeitımekıteyiz. Bu cüm-
I leden olaralk, geçen yıl sınırlı 'bir şekilde başlamış 
I olduğumuz iyi 'vasıflı tohum 'ithalatına, bu yıl daha 
I geniş ibir şekilde devam edillmişltk. 

I 1985 yılında yerli üretirdin yanısıra, mısır, soya, 
I ayçiçeği, buğday ve Ibazı sebze tohumluklarının it-
I halatı (gerçekleştirilmiş; ıbu yolla sağlanan tohuım-
I hıklar, başta sübvansiyon olmak üzere, çeşitli yol-
I lardan, devlet 'desteğine talbi (tuitulllmak suretiyle çift-
I çilerimize intikal ettk'Imiş ve hu sayede üretim art-
I mış ve çiftlilerimizin geliri yük'selmişltir. 
I İyi vasıflı tohumların yurt 'içinde üretimi ko-
I nusuna da büyük önem verdiğimizi, hu konuda, önü-
I müzdeki birkaç yıl içerisinde dikkate değer gelişme-
I 1er olacağını burada ifade etaekten mutluluk duyu-
I yorum.; 
I Muhterem milletvekilleri, Devlet Sü İşleri tara-
I fından yürütülen büyük sulama projelerinim 1985 
I yılı başı İtibariyle tamamlanan ve sulamaya- açılan 

miktarı ise, 1 milyon 377 bim hektardır, 
I önergede temas edilen diğer hir konu da, Ata-
I rülk Barajı ve Hidroelektrik Santralı ile ilgilidir. 
I Tamamlandığında, yılda 8.1 milyar kilovat saat 
I elektrik- enerjisi üretecek ve 730 biın hektar araziyi 
I sulayacak olan, ülkemizin en büyük enerji projesi 

Atatürk Barajı ve Hidroelektrik Santralının yapımı-
I nı hızlandırmak için, derivasyon tünelleri ve ıbaraj 
I inşaatı ayrı ayrı ihale edilmişlerdir. 

I BAŞKAN — Sayım Balkanım, süreniz dolmak 
üzere, lütfen toparlayınız. 

TARIM ORMAN VE KÖYİİŞLERİ BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN (Devamla) — Bitiyor ©fen-

I düm, 
I 20 Kasım 1981 tarihinde inşaatına başlanılan, 
I 4 kilometre uzunluğundaki 3 adet derivasyon tiineli-
I nin ikmali hızlı ibir şekilde devamı e'tmekifcedir. Hali-
I hazırda şantiyede yol inşaatında enerji sulama yapı-
I sı, sanltral binası ve gövde hafriyatında ve site tesis

lerinde faaliyet devam etmektedir. İlk enerji ünite-
I 'sinin 1991, işin tamamının ise 1993 yılında hiıtıiril-
I mesi planlanan hu yatırımın, hükümetimizce alman 
I tedlbirierle 'birer yıl geri çekilmesi hususunda büyük 
I gayret sarf edildiğini 'bildirir, Yüce heyetinizi saygı-
| lada selamlarım. 
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'BAŞKAN — Teşekkür ederimi. 
(Sayın Sökmenoğlu, Sayın Bakanın cevabı, sizce 

yeterli mii efendim? 
MUSTAFA MURAT SÖKIMENOĞLU (Ha

tay) — Konuşmak istiyorum efemdiırn. 
BAŞKAN — Konuşmak istiyorsunuz buyurun 

efendim. 
MUSTAFA MURAT SÖKMENOĞLU (Ha

tay) — ıSaym Başkan, sayın ımiilletvekiMeri; toprak 
venümlliliğinin artırılmasına 'ilişkim sormuş olduğum 
sözlü soruya cevap veren Sayın Tarım Orman ve 
Kavisleri Bakanına teşekkür ederim.. 

ISaym milletivekilleri, 'toprak verimliliğini artırıcı 
tedbirlerin süra'tle alınması 'gereğime hepimiziim inan
dığı gerçeği ile, Türk tarımına yardımcı olunmalıdır. 
Ancalk, 1 ıhektarım drenaj ve sulama maliyeti nedir? 
Eldeki mevcut paralar ve bütçe ile bunun ne ka
dar zamanda yapılması mümkündür? Bütün bu se
beplerden dolayı bugün Türk tanımanın ihmal eid'il-
diği kanaatindeyim. 

Mahsulün büyük kısmımı satamayan üretici, te
fecimin insalfıma sığınmaktadır. Bu yıl tabiat şaftları 
da çtiıfltçi ve köylümüze ıgülmemiştir; tabiat ana ade
ta Türk koylusuna küsmüşiüür; verim çok düşüktür. 

Don ve kuraklığın azizliğ yetmiyormuş gibi, hü
kümetimizin, tarımda sübvansiyonu azaltması ve ma
liyet enflasyonunun yüksek oluşu ile soluğu kesilen 
çiftçi, çaresizlik içindedir. 

Sayın milletvekilleri, yalnız tabiat şartlarıma bağlı 
tarımla, «kalkınan, büyüyen, (müreflfeh Türkiye» ide
ali gerçekleşmez; yeni tedbirlerin alınması ve plana 
dayalı tanım politikasının geliştirilmesi şarttır. 70 
milyonluk Türkiye için bugünden tedbir alınması 
zaruridir. Sanayi ve ticareti besleyen tarım ve ta
nımla uğraşıp çalışanların çoğunlukta olduğu Tür-
kiyeMe, ihmal edilen ve unutulan sektör maalesef 
tarımdır. (Devlet, himayeciliğini bırakıp, korkutan dev
let olamaz. 

Birkaç gün evvel huzurlarımızda bir vesile ile ifa
de etmeye çalıştığım gibi, vergi denetimi, Türk çift
çi ve köylüsünü, korkulan devletle karşı karşıya bı
rakmaktadır. Esnafı bezdiren vergiler ve denetimler, 
tarım sektörüne de ıgöz açtırmamaktadır. Korkutan, 
bezdiren devlet imajının silinmesini, karasabanın üze
rine vergi memuru dilkilmemes'ini talep ederken, mağ
dur olan çiftçi ve köylümüzün alım terimin istismar 
edilmemesini diliyor, 'hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
(Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Sökmen-
oğlu. 

Soru cevaplandırılimıştır. 
10. — Bitlis Milletvekili Faik Tarımcıoğlu'nun, 

kadınların kaymakam olabilmelerine ilişkin sözlü so
rusu ve İçişleri Bakam Yıldırım Akbulut'un cevabı 
(6/388) 

BAŞKAN — 10 uncu sırada, Bitlis Milletvekili 
Faik Tarımcıoğlu'nun, kadınların kaymakam olabil
melerine ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi yer almaktadır. 

Sayın Tarımcıoğlu?.. Burada. 
Sayın içişleri Bakanı?.. Burada. 
önergeyi okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Aşağıdaki soruların Sayın İçişleri Bakanı Yıldırım 
Akbulut' tarafından sözlü olarak cevaplandırılması
nın teminini arz ederim. 

Faik Tarımcıoğlu 
ı Bitlis Milletvekili 

Kadınlara Karşı Her Türlü Ayırımcılığın önlen
mesi Sözleşmesine Katılınmasının Uygun Bulunduğu
na Dair Kanun Tasarısı ve Dışişleri Komisyonu Ra
poru TBMM Genel Kurulunun 5.6.1985 Çarşamba 
günkü gündemine alınmış olması muvacehesinde; 

1. Kadınların kaymakam olmaları yolundaki 
başvurulann, yüksek yargı organı olan Danıştaya ka
dar götürülmesindeki idarenin tutum ve davranışın-
daki sebepler nelerdir? 

2. Cumhuriyet savcısı, subay, polis, genel müdür 
olabilen kadınların, kaymakam veya idareci olmaya 
engel olabilecek bir mevzuat mevcut değilken, uygar 
bir hukuk devletinde yer almaması gereken birtakım 
katı uygulama ve anlayış ile yaratılan bu kabil bir 
ayırımcılığın mantıklı bir izahı var mıdır? 

3. Yukarıda anılan milletlerarası sözleşme ile bu 
kabil ayırımcılık yaratan tasarrufların telifi nasıl 
mümkün olabilir? Bu çelişki hususunda ne düşünü
yorsunuz? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere, Sa
yın İçişleri Bakanı, buyurun efendim. 

Sayın Bakan, süreniz 10 dakikadır, hatırlatırım. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 

(Erzincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli 
üyeleri; Bitlis Milletvekili Sayın Faik Tarımcıoğlu' 
nun, bayanların kaymakam olabilmelerine dair soru 
önergesini cevaplandırmak üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum, 
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Ülkemizin idarî yapısı, kaymakamdan beklenen 
hizmetler ve bu hizmetlerin fizikî yönden arz ettiği 
zorluklar düşünülerek, bugüne kadar, bayanların kay
makamlığa alınmaları Bakanlığımca uygun görülme
miştir. 

Arz edilen nedenlerle, bayanların kaymakamlığa 
alınmaları konusu, taraflarca müteaddit defalar Da
nıştay nezdinde dava konusu yapılmış ve en son ola
rak davacı Fatma, Yazıcı hakkında Danıştay Beşinci 
Dairesi Esas : 1980/9357 ve 1984/3836 sayılı kararıy
la, Bakanlığımız tutumunu Anayasaya uygun bula
rak, müracaatçının davasını reddetmiştir. 

Bu durum çerçevesinde, yüksek idarî yargı mer
cilerince de Anayasaya uygunluğu kabul edilen ba
kanlık tasarrufunu, ayırımcılık yaratan bir tasarruf 
olarak mütalaa etmek mümkün değildir. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım efendim: (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Tarımcıoğlu, cevabı yeterli görüyor musu

nuz; konuşacak mısınız? 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Konuşaca

ğım efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Tarımcıoğlu. 
Sayın Tarımcıoğlu, süreniz 5 dakikadır. 
FAİK TARIMCIOĞLU (Bitlis) — Sayın Başkan, 

Sayın içişleri Bakanının cevabını, cevap olarak ka
bul etmem mümkün değil; çünkü, Danıştay kararı
nın hukuk dışı bir karar olduğunu arz etmek iste
miştim. 

Çok şayanı dikkat bir tesadüftür; kadınlara kar
şı her türlü ayırımcılığın önlenmesi konusunda bir 
kanun tasarısı Meclisten geçerken, yüksek Danıştay 
böyle bir karar verdi. Danıştayın böyle bir karar 
vermesi için, idare, hangi tasarrufla, hangi düşün
ceyle katı bir tutum içerisine girdi ki, olay Danışta-
ya intikal etti? Anayasaya uygunluk için olabilir; 
ama kadınlarımız subay olabiliyor, savcı ve hâkim 
olabiliyor, Hizan'da polis olabiliyor... Hizan ve Mut
ki'de, savcı, hâkim olabilen bir kadın, ne diye kay
makam olmasın; hangi fizikî zorluklar bunu engel
leyebilir? Kadın, belediye reisi olabiliyor, milletve
kili olabiliyor; ama kaymakam olamıyor! Ben, bu
nu hayretle karşılıyorum. Bu kanunun görüşmeleri 
sırasında yaptığım bir konuşmada da belirtmiştim; 
Danıştay, böyle bir karar vermekle, erkek millet ol
duğumuzu resmen tescil etti!.. Bu, doğru bir şey değil. 

Sayın Bakanım fizikî zorluklardan bahsediyor. Ne 
demek efendim, fizikî zorluklar? 18 yaşında bir ebe
yi, hemşireyi veya öğretmeni ücra bir kasabanın kö-
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yüne tayin ediyoruz ve o çocuklar gözünü kırpma
dan gidiyorlar, orada görev yapıyorlar, bunu onlar
dan bekliyoruz; ama kadını kaymakam olarak görev
lendirmiyoruz. Bu kadar büyük ve vahim bir çelişki 
olabilir mi? Kaymakamın şoförü vardır, koruma po
lisi vardır, telefon ve telsizi vardır, tam teçhiz edil
miştir; o bakımdan da bu endişenin hiç olmaması 
lazım. Eğer, «Devletimizin imkânları çok kıt; yolu 
yok, suyu ve elektriği yok; o bakımdan hanımlarımı
zı fazla, yormayalım» diyorlarsa, bu garip espriyi de 
kabul ederim; fakat o da, devletin utancı ve ayıbı
dır, eğer yolu yoksa, elektriği yoksa veya bu tip 
eksiklikler varsa. O bakımdan, bu, doğru bir şey 
değil. 

Ayrıca, sorumda cevaplandırılmayan bir bölüm 
kaldı. Kadınlara karşı ayırımcılığın önlenmesi konu
sunda bdr kanun geçti, bu kanunu da kabul ettik. 
Sadece kadın olduğu için böyle bir tasarrufa ve 
düşünceye gitmek, ayırımcılık değil mi? Hem böyle 
'bir kanun kabul ediyorsun, hem de «Sadece kadın 
olduğu için kaymakam olamaz» diyorsun; ben bunu 
anlayamadım. Bu bakımdan, sorunun cevaplandırıl
mamış olduğunu kabul ediyorum. 

Hepinize saygılar sunuyorum. (MDP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Tarımcıoğlu. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

11. — Konya Milletvekili Sabri lrmak'ın, yabancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

BAŞKAN — 11 inci soruya geçiyorum. 
Konya Milletvekili Sabri lrmak'ın, yabancı bir 

gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi. 

Sayın Sabri Irmak?.. Yok. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

12. — Hatay Milletvekili İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay İlindeki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/396) 

BAŞKAN — 12 nci soruya geçiyorum. 
Hatay Milletvekili ihsan Gürbüz'ün, Suudi Arabis

tan Hükümeti tarafından Hatay ilindeki vatandaşla
rımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi. 

Sayın İhsan Gürbüz?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yetkili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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13. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'm, Türki
ye'de düzenlenen festivallere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

14. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor eski Bakanının bazı tasar
ruflarına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/398) 

15. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran İs
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

16. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, Hükü
metimizin İran - Irak savaşının sona erdirilmesiyle 
ilgili girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/400) 

BAŞKAN — tzmir Milletvekili Sayın Rüştü Şar
dağ'ın izinli olması itibariyle 13, 14, 15, 16 ncı soru
lar ertelenmiştir. 

17. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma olduğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

BAŞKAN — 17 nci soruya geçiyorum. 
Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altunakar'ın, 

Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaşma ol
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yetkili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

18. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, İsdemir'in İrak'la yapmış olduğu demir satış bağ
lantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, tsdemir'in Irak'la yapmış 
olduğu demir satış bağlantısına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi vardır. 

15 gün mehil istendiğinden, soru ertelenmiştir. 
19. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna-

kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatlere ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/403) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altunakar'ın, dış ülkelere yapılan se
yahatlere ve sonuçlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi vardır. 

Sayın Mahmud Altunakar?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya yetkili bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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20. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Fisko-
birlik'in yer fıstığı üreticilerine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

BAŞKAN — 20 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Fiskobirlik'in, yerfıstığı üreticileri
ne olan borcuna ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanın
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Metin Üstünel?.. Burada. 
Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 

21. — İzmir Milletvekili Rüştü Şardağ'ın, İran 
İslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, tzmir Milletvekili 
Rüştü Şardağ'ın, îran islam Cumhuriyetinin ülkemiz 
aleyhine faaliyetlerde bulunduğu iddiasına ilişkin Dış
işleri Bakanından sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Rüştü Şardağ'ın izinli olması itibariyle so
ru ertelenmiştir. 

22. — Hatay Milletvekili Tevfik Bilal'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hatay'lı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

'BAŞKAN — 22 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Tevfik Bilal'in, Suudi Aralbtetan Hükümetinin Hatay' 
lı valtanıdaşlarımıza karşı tutumuna ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi vardır. 

Sayın Tevfik Bilal?.. Yok, 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru erteJenım'iştir. 

23. — Diyarbakır Milletvekili Mahmud Altuna
kar'ın, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve Millî 
Eğitim ve Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru 
önergesi (6/408) 

BAŞKAN — 23 üncü sırada, Diyarbakır Millet
vekili Mahmud Altumakar'ın, bazı müesseselere ıborç-
lu ıcıtkluklan iddia edilen üniversitelere ilişkin Maliye 
ve Gümrük ve Millî Eğitim Gençlk ve Spor bakan
larından sözlü soru önergesi vardır. 

ıMehfl isitenmişitir; o .Mbarla sora ertelenmiştir. 
24. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-

oğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki olay
lara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/409) 

209 — 



T. B. M. M. B: 10 1 . 10 . 1985 O: 1 

BAŞKAN — 24 üncü sırada, Hatay Mitetveki- I 
li Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun, Güney ve Gü
neydoğu Anadolu'daki -olaylara ilişkin İçişleri Baka- I 
nından sözlü soru önejgesi vardır. I 

Sayın Sökmenoğlu'nun daha evvel sorusu cevap-
landırıldığı için bu sorusu ertelemmişltir. I 

25. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, I 
•dış ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/411) I 

26. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, I 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) I 

27. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/413) 

BAŞKAN — 25, 26 ve 27 nci sıradaki sorular 
Saym Batumlu'ya ait olduğundan ve Sayın Batumtlu' 
da izinli bulunduğundan dolayı ertelenmiştir. 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, İstanbul Perşembe Pazarındaki bir binanın Bele
diyece yıkılmasına ilişkin sözlü sorusu ve İçişleri Ba
kanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/416) 

BAŞKAN — 28 inci sırada, Edirne Milletvekili 
Türkân Turgut Arikan'ın, İstanbul Perşembe Paza
rındaki 'bk binanın Belediyece yıkılmasına ilişkin 
îçişileri Bakanından sözlü soru önengesi vardır. 

Sayın Türkân Arıkan?.. Burada. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Burada. 
Soru önergesini okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın İçişleri Balkanı Saym Yıl

dırım Akbulut tarafından sözlü olarak cevapkndırıl-
ması.için gereğini ve izninizi saygılarımla arz ederim. 

Türkân Turgut Arıkan 
Edirne 

Soru 1. a) İstanbul'da Perşembe Pazarında «Çe-
tinkaya Şirketler Grulbu»na ait binanın «Mahkemenin 
yürütmeyi durdurma kararı»na rağmen belediyece yı
kılması, Türik Ceza Kanununun 240 ve 246 ncı mad^ 
delerine aykırı değil mildir? 

b) Mahkemenin yürültmyi durdurma kararına rağ
men binanın yıkılması Anayasamızın 2 nci maddesin
de yer alan «'hukuk devleti» ilkesine ters değil midir? 

Soru 2. İstanbul belediyelerinin hukuka aykırı bu 
ve benzer uygulamalarının açıklığa kavuşması için, so
rumlular hakkında Bakanlığınızca soruşturma açılmış 
mıdır? 

Açılmışsa sonuçlar nedir? Açılmamışsa, vatandaş
larımızın Anayasa çerçevesinde haklarını en kısa sü
rede korumak için soruşturma açtırmanız gerekmez 
mi? 

IBAŞKıAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sa
yın Balkan, buyurunuz efendim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üye
leri; Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan' 
in, Isltanlbul Perşembe Pazarındaki bir binanın, be
lediyece yıkılmasına ilişkin sözlü soru önergesine ce
vap vermek üzere söz almış bulunuyorum. 

İstanbul İli Beyoğlu İlçesi Azapcamii Mahallesi 
Perşembe Pazarı 173 pafta, 1129 ada, 1 parsel sayılı, 
Hatice Çetinkaya ve hissedarlarına ait yer, 1/5000 
ölçekli «Haliç Düzenleme Planında» belediyece is
timlak edilecek gezi mahalli, yeşil alan ve turizm 
amaçlı düzenlemelerin yapılacağı alanda kalmaktadır. 
Anılan parsel henüz belediyece kamulaştırılmamıştır, 
Söz konusu parseldeki binanın mail-i inhidam durum
da bulunduğuna dair, İmar Kanununun 50 nci mad
desi gereğince düzenlenen, 16.5.1985 tarih ve 6785/ 
1603 sayılı rapor üzerine, Beyoğlu Belediyesi Encüme
ni, 28.5.1985 gün ve 1618 sayılı kararı ile yıkım ka
rarı almıştır. Beyoğlu Belediyesi Encümeninin yıkım 
kararı, 24.6.1985 günü ilgililere tebliğ edilmiştir. İl
gililer, mail-i inhidam durumda bulunan binayı ken
diliklerimden yıkmadıkları için, 12.7.1985 tarihinde, 
kanun gereği, yıkma işlemi belediyece yerine getiril
miştir. 

İlgililerin, İstanbul 4 üncü Bölge İdare Mahkeme
sine, Beyoğlu Belediyesi Encümeninin, İmar Kanunu
nun 50 nci maddesi gereğince, almış olduğu yıkım 
kararının iptali için müracaatları üzerine, 4 üncü Böl
ge İdare Mahkemesi,. 16.7.1985 gün ve 85/727 sayılı 
yürütmeyi durdurma karan vermiştir. Yıkım işlemi' 
12.7.1985 tarihinde gerçekleştirildiğinden, 4 üncü Böl
ge İdare Mahkemesinin 16.7.1985 tarihli kararına ria
yet edilememiştir. 

Yapılan 'işlemiin, 6785 sayılı İmar Kanununun 50 
nci maddesine uygun olarak yerine getirildiği anlaşıl
dığından, Bakanlığımca herhangi bir soruşturma 
açılmamışitır. 

Yüce Meclisi saygıyla selamlarım efendim.. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, konuşmak istiyorsunuz, buyurunuz. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvökilleri; her şeyden önce 
Sayın Bakana cevapları için teşekkür ediyorum; ancak, 
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bazı hususların yüce Meclisin bilgisine sunulmasında 
büyük yarar görüyorum. 

istanbul'da Büyük Belediye Başkanlığı, Halic'i 
temizleme faaliyetine 'başlamıştır. Buna temekle karşı 
değiliz; ama uygulanan yöntemlere karşıyız; bakınız, 
nasıl: Gayri menkuller, mahkemenin yürütmeyi dur
durma karanına rağmen, yasalar gözardı edilerek yık
tırılmaktadır. Gayri menkullerin kamulaştırılmasında 
pazarlık yapılırken belediye, örneğin, «10 milyon» de
mekte; sahibi, fiyata itiraz ederse, «9 milyon» demek- -
te; bir daha itiraz ederse, 8 milyona indirebilmektedir. 
Çevrenin suyu, elektriği kasten kesitmeMe ve mülk 
sahipleri satışa zorlanmaktadır, İşte, gazetelerden ke
silen kupürler... Mail-i inhidam durumu var mı yok 
mu, sizler talkldir eddbilirsiniz. 

Islbanibul Belediyesi, bunların dışında, yapltınmak is
tediği bazı işleri tehdide kadar da götürme'fctedir, yeri
ni, malım saltmak istemeyenlere, «Oğlunun cebine 
eroin konursa ne olur?» diyebilmekledir. 

Sayın milletvekilleri, özetle, İstanbul Belediyesi, 
Anayasaya ve yasalara aykırı bir uygulamanın içinde, 
bir nevi terör yaratma havası içindedir. Oysa, 
Türk Ceza Kanununun 240 ve 246 nçi maddeleri ba
kınız ne diyor: «Madde 240. — Yasada yazılı hal
lerden başka hangi nedenle olursa olsun görevini kö
tüye kullanan memur derecesine göre bir yıldan üç 
yıla kadar hapsolunur. Cezayı hafifletici nedenlerin 
bulunması halinde altı aydan bir yıla kadar hapis ve 
her iki< halde ikibin liradan onlbin liraya kadar ağır 
para cezasıyla cezalandırılır. Ayrıca memuriyetten 
süreli veya temelli olarak yoksun kılınır.» 

«Madde 246. — Hükümet memurları tarafından 
bir kimsenin emval ve emlaki cebren iştira ve fuzulî 
iddia ile haksız yere zaptolunmak veya sattırılmak ve 
menafiî amme için lüzumu sabit olmadıkça ve kanunu 
mucibince parası peşin verilmedikçe tasarruf hakları 
iptal olunmak gibi haller vuku bulursa o emval ve 
emlak aynen ve mevcut olmadığı halde kıymeti nak
den sahibine red ettirilip buna mütecasir olan me
mur cürmünün derecesine göre üç aydan iki seneye 
kadar hapis ve memuriyetten muvakkaten mahrumi
yet cezasıyla cezalandırılır» demektedir.! 

Anayasamızı 2 nci maddesindeki, devletin, hukuk 
devleti olduğu ilkesi bir süs müdür değerli millet
vekilleri? Bir kamu kuruluşu, mahkeme kararını hiçe 
sayarsa, devletin, vatandaştan, hukuka ve yasalara uy
masını istemeye hakkı olabilir mi? Devlet, vatandaşı 
tehdit eder mi? Devlet, vatandaşa şantaj yapar mı? 
Aksine, devletin vatandaşının, tehditlere ve şantajlara 

i karşı koruyucusu olması gerekir. İstanbul Belediye
sinin bu uygulamalarıyla ilgili, meclis soruşturmasıını, 
demokrasimizin geleceği açısından çok zorunlu gö
müyorum; durumu yüce Meclisin ddkkatlerine sunu
yorum. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. Sayın Arıkan. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

29. — izmir Milletvekili Askın, jTo&fay'm, göre-
I vinden ayrılan bir bakanın bakanlık lojmanında otur

duğu iddiasına Miskin Başbakandan sözlü sorusu 've 
I İçişleri Bakanı Yıldırım /Lkbulufun cevabı {6/418) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, İzmir Milletvekilli 
Toktaş'ın görevinden ayrılan bir bakanın bakanlık 
lojmanında oturduğu iddiasına ilişkin, Başbakandan 

I sözlü sorusu bulunmaktadır. 
Sayın Aşkın Toktaş?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın balkan?.. Sayın İçişleri Bakanı 

cevaplandıracaklar. 
I önergeyi okutuyorum: 

Türkiye Büyük Mtiltet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakan tarafından 

sözlü olarak cevaplanması için gereğini arz ederim. 
Aşkın Toktaş 

I İzmir 

1. Hükümet olduğunuzdan bu yana Bakanlar Ku-
I ruluridan istifa etmiş veya alınmış bakanlar, halihazır

da bakanlığa bağlı lojmanlarda oturuyor mu? 
2. Oturan var ise bu ayrıcalık nereden kaynaklanr 

f maktadır? 
I 3. Görevden ayrılan İçişleri eski Bakanı Sayın 
I Ali Tannyar'ın, Bakanlık lojmanlını boşaltmadığı be

lirtilmektedir. Ve bu nedenle de Sayın İçişleri Bakam 
Akbulut'a lojman satın alındığı ve tefriş edildiği doğ
rumudur? 

I 4. Lojmanı boşaltmayan eski Bakan için herhangi 
I (bir yasal işlem yapılmış mıdır? 
I BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere Sayın 

İçişleri Bakanı, buyurun. 
İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er-

I zincan) — Sayın Başkan, yüoe Meclislin değerli üye-
I leri; İzmir Milletvekili Sayın Aşkın Toktaş'ın, 
I Bakanlar Kurulundan ayrıldığı halde, halen, bakan

lığa ait lojmanlarda oturan bakan olup olmadığına 
dair soru önergesini Başbakanımız adına cevaplamak 
üzere huzurlarınızda bulunuyorum. 

I Hükümetimizin göreve başladığı tarihten bu yana, 
I görevden ayrılan Devlet eski Bakanı Sayın Cemal Bü-
1 yıükbaş, kendisine tahsis edilen Başbakanlık kontenja-
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nına aiıt konutta ikamet etmektedir. Sayın Cemal Bü-
yüıkbaş'ın, görevden henüz ayrıldığı dikkate alındığın-
da, konutu boşaltacak kadar zamanın geçmediğini 
kalbul etmek gerekir. 

İçişleri eski Balkanı Sayın AH Tanrıyar'a, içişleri 
Bakanı bulunduğu sırada, bakanlığımız kontenjanına 
aiit Namık Kemal Mahallesi Necati Bey Caddesindeki 
7/4 nolu konut tahsis edilmiştir. Sayın Ali Tanrııyar' 
in, ayrıldığı içişleri eski Bakanlığı görevi sebebi, gü
venlik mülahazası ile, konutta bir müddet daha ikamet 
etmesi gerekli görülmüş ve konut sayın eski bakan tara
fından boşaltılmıştır. 

SALİM ERıEL (Konya) — Dışarıda sere serpe 
geziyor ama... 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT (De
vamla) — Sayın Ali Tanrıyaridan sonra İçişleri Ba
kanlığına atandım. Başbakanlığa aiıt, Yüksel Sitesin
deki konutlardan birli, diğer sayın balkanlara olduğu 
gibi, tarafıma tahsis edilerek Başbakanlıkça tefriş 
edilmiştir. 

Bu vesileyle yüce Meclisi ve değerli siz üyeleri 
saygıyla selamlarım efendim. (ANAP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Aşkın Toktaş, buyurun efendim. 

A. AŞKIN TOKTAŞ (İzmir) — Sayın Başkan, de
ğerli milletvekilleri; demokratik rejimlerde, anamu-
halefet partisi milletvekillerinin işlevleri son derece 
önemlidir; ama halkına hizmet için gelmiş tüm mil
letvekilleri, iktidar ofealar bile, hükümetlerin yaptık- * 
lan haksız uygulamaları yerinde tespit etmek, düzel
mesini sağlamak, haksız uygulamalar yapan Başbakan 
bile, olsa, uyarmak vazifeleridir. 

Değerli milletvekilleri, sözlü sorumun konusu olan 
olayda olduğu gibi, iktidar olduğundan bu yana Sa-

.yın Özal, devletin imkânlarını yakınlarına kullandır
mayı âdet edinmiş, sorumsuzca kararlar vererek, hiç 
hesap sorulmayacak gibi davranmaktadır. Ülkemizde, 
geçim silkintisi çeken milyonlarca vatandaşımız kan 
ağlarken, devletin imkânlarını, hanedanına aiıt kişi
lere kullandırmaya son verilmesi gerekir. 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET 
MÜKERREM TAŞÇIOĞLU (Sivas) — Hanedan, ne 
demek? 

A. AŞKIN TOKTAŞ (Devamla) — Akrabaları ve 
yakınları... 

BAŞKAN — Müdahale etmeyelim efendim. 
MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Hanedan 

mı var Türkiyelde? 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, düzelttir o kelimeyi. 

BAŞKAN — Lütfen müdahale etmeyelim; lütfen, 
müdahale etmeyelim. 

A, AŞKIN «TOKTAŞ (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, Sayın İçişleri Bakanı, eski İçişleri Bakanı
nın, güvenlik gereği, lojmanda bir süre daha kal
ması gerektiğini söylüyor. 

Bu kürsüden, egemen güçlerin varlığından, Tür
kiye'nin içinde bulunduğu kaostan, bahseden, «Devleti 
devlete mi şikâyet edeyim» dıiyen bir eski bakanı 
varken, bu balkan ayrıldığında, acaba niçin güvenlik 
önlemi alınmıyor da, yalnız sayın eski İçişleri Baka
nının güvenliği için altı yedi ay lojmanda kalması 
sağlanıyor? 

HÜSEYİN AVNİ SAĞESEN (Ondu) — Onda 
akrabalık var... 

A. AŞKIN TOKTAŞ (Devamla) — Değerli mil
letvekilleri, 2 yılımızı geride bıraktık. Bu yüce Mec
lise, halkımıza hizmet için geldiğimizi hatırlayıp, bu 
itip olaylara zamanında müdahale etmesini bilelim. 

Saygılar sunarım. (HP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Toktaş. 
Soru cevaplandırılmıştır. 

30. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Bur-
dur-Gölhisar İlçesi Çavdır \Kasabasında bir vatanda
şa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü sorusu ve 
İçişleri Bakanı Yıldırım Akbulut'un cevabı (6/420) 

BAŞKAN — 30 uncu sırada, Eskişehir Milletvekili 
Münir Sevinç'in Burdur-Gölhıisar İlçesi Çavdır Kasa
basında bir vatandaşa işkence yapıldığı iddiasına iliş
kin, İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi yer al
maktadır. 

Sayın Münir Sevinç?.. Buradalar. 
Sayın İçişleri Bakanı?.. Buradalar. 
Soru önergesini okutuyorum efendim: 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın sözlü olarak' Sayın İçişleri 

Balkanı tarafından cevaplandırılmasında aracılığınızı 
saygı ile dilerim. 

Münir Sevinç 
Eskişehir 

30 Ağustos 1985 tarihinde Burdur İli Gölhisar il
çesi Çavdır Kasabasında Karakol Komutanı tarafın
dan İsmail özarslan adındaki bir vatandaşın işkenceye 
tabi tutulduğu kamuoyunda ifade edildiğinden aşağıda
ki soruların cevaplandırılmasını: 
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1. Çavdar Jandarma Karakol Kumandam Dursun 
Altın tarafından Halkçı Parti Belediye Başkam Meh
met özarslan'ın kardeşi İsmail Özarslaın sokak orta
sında dövülmüş müdür? 

2. Dövüldükten sonra karakola götürülen İsmail 
Özarslaft karakolıda ayrıca işkenceye talbi tutulduktan 
sonra boynundan telefon kablosu ile bağlı, elleri kelep
çeli olarak dışarıya çıkarılıp, bir taksinin arkasına 
bağlanarak yüzü, gözü ve bütün vücudu kan içinde, 
yalınayak kasaba meydanına getirilerek Komuttan 
tarafımdan teşhir edilmiş midir? 

3. Bu esnada Hallkçı Parti Belediye Başkanının 
işletmekte olduğu Lokantaya giden Komutan oradaki 
müsteciri bulamayınca lokantadaki işçileri ve ay m za-
manda müşterileri, küfrederek, dövmüş müdür? Ve 
yine lokantada «Burada Alevileri yaşatmayacağım» 
diyerek bölücülük yapmış mıdır? 

4. Ismaül özarslan'a taksi arkasına bağlı olarak 
kaç km. götürmüştür? 2 km. gittiği ifade edil ligine 
göre, bayılması sonucu arabaya alıp, yine döverek, 
GöMsar İlçesine götürdüğü doğru mudur? Doğru ıs© 
müsebbipleri hakkında herhangi bir yasal işlem ya
pılmış mıdır? 

BAŞKAN — Soruyu cevaplandırmak üzere* Sayın 
Balkan, buyurun. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKIBULUT (Er
zincan) — Sayın Başkan, yüce MeclMn değer'i üye
leri; Eskişehir Milletvekili Sayın Münir Sevinç'in 
Burdur, Gölhisar ilçesi, Çavdır Kasabasında bir va
tandaşa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin sözlü soru 
önergesline cevap vermek üzere huzurlarınızda bulu
nuyorum. 

Konu Baikanlığıma, Gölhüsar, Çavdır, Kasabasın
da Mustafa özarslan imzası ile gönderilen tel dilekçe 
ile intilkl ettirilmiştir, iddia üzerine, tarafımdan derhal 
bir mülkiye müfettişi görevlendirilerek, olay, mahal
linde incetectirümiştir. Ayrıca, Burdur Valiliğiue de, 
ffiddıia konusunun incelenmesi aynı gün emredilmiştir. 

Müllkiıye müfettişi tarafındaın yürütülen inceleme 
sonucu düzenlenen rapora, göre, 30 Ağustos 1985 gü
nü Çavdır Kasabasında Mehmet Kayacan isimli şah
sın dükkânında içkili vaziyette oturan mağdur ismail 
özarskn, o sırada alışveriş niyeti ile aynı dükkâna 
gelen jandarma çavuşunun yanında ve duyacağı şekil
de Çavdır Jandarma Karakol Komutanı Asitısulbay Ça
vuş Dursun Alitın'a küfür etöiğü, bu nedenle jandarma 
çavuşu tarafından karakola götürülmek istendiği; yol
da, görevli jandarmaya mukavemet ederek, eline ge
çirdiği bir tahta parçası ile jandarma çavuşunu elln-
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den yaraladığı ve kaçmaya çalışltığı, bu sıraida ilçeden 
gelmekte olan Karakol Komutam Astsubay Çavuş 
Dursun Alttın'ın duruma müdahale ederek ismail 
özarslan'ı karakola getirdiği karakol komütanınca, 
soruşturmamn, ilçe Jandarma Bölük Komutanlığında 
yapılmasının uygun görüldüğü,, bunun üzerine -temin 
edilen bir taksi ile sanık ismail özarslan ile birlikte 
iki tanığın Göllhisar'a götürülmek istendiği; bu sırada 
eleri önden kelepçeli İsmail özarsian'ım arabaya 
alınmayarak dışarıda bırakıldığı, Astsubay Çavuş Dur
sun Alltm tarafından boynuna telefon kablosu bağ
landığı, arabanın arkasından gelmeye 'zorlandığı, bu 
şekilde kasabada 800 - 900 metre kadar yürütüldüğü, 
bilahara bağın çözüldüğü, otomobile alınarak Göl-
faıis&r'a götürüldüğü anlaşılmıştır. 

Dursun Altın tarafından İsmail özarslan'a müte
veccih işkence iddiası, Burdur Valiliğine de tel dilekçe 
ile intikal ettirilmiş olup, bu tel dilekçe üzerine, Vali
likçe, konunun incelenmesi il Jandarma Alay Komu
tanlığından istteniimKş, bu iş için bir binbaşı muhakkik 
olarak görevlendirilmiş; muhakkikçe Çavdır Karakol 
Komutanı hiakkında düzenlenen tahkikat evrakı, ti1 

Jandarma Alay Komutanlığının 9 Eylül 1985 gün ve 
0625-85 sayılı yazısı ile Gölhisar Cumhuriyet Sav
cılığına intikal ettirilmiştir. 

Gölhisar Cumhuriyet Savcılığından alınan 11.8.1985 
gün ve 1985/586 sayılı yazıdan elde edinilen bilgiye 
göre, mağdur ismail özarslan'a, adlî görevi ifa sıra
sında kötü muamele yapan Gölhisar Çavdır Kasaba
sı Jandarma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay 
Çavuş Dursun Altın hakkında, efrada suimuamele su
çundan hazırlık soruşturmasına başlandığı ve müsnet 
suçtan hazırlık soruşturmasının devam etmekte oldu
ğu anlaşılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, adlî bir görevin ifası şura
sında, İsmail özarslan'a karşı, efrada suimuamele şek
linde cereyan, eden üzücü olayın sanığı Çavdır Jan
darma Karakol Komutanı Jandarma Astsubay Ça
vuş Dursun Altın hakkında, Gölhisar Cumhuriyet 
Savcılığınca takibata başlanılmış bulunulduğundan, 
adlî yönden yapılacak bir işlem kalmamıştır. Disip
lin yönünden, mülkiye müfettişi tarafından düzenle
nen ve olayın cereyan tarzını kapsayan rapor, Jan
darma Teşkilatı Görev ve Yetkileri Kanununun 15 in
ci maddesi gereğince, değerlendirilip, işlem yapılmak 
üzere Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmiştir. 

Bu vesile ile Yüce Meclisi saygıyla selamlarım 
efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Sevinç, cevabı tatmin edici buldunuz mu? 
HÜSEYİN AYDEMİR (İzmir) — İşten el çekti

rilmesi gerekir. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Eksik efendim, 

konuşmak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Sayın Başkan, 

çok değerli milletvekilleri; Sayın İçişleri Bakanı Yıl
dırım Akbulut'a, yaptığı açıklamalar ve verdiği ce
vaplar için teşekkür ederim. 

Sizlere şimdi, olayın başlangıcını ve sonunu, ye
rinde görüp tespit etmiş bir arkadaşınız olarak açık
lıyorum. 

Değerli arkadaşlarım, olay gerçekten, insanlıkla 
bağdaşmayacak biçimde korkunç ve dehşet vericidir. 
Bu işkence tarzının herhangi bir yerde hayvanlara 
yapıldığını görseniz, inanın, isyan eder, yapanları ce
zalandırmaya kalkardınız. Hele, bu hadise vatandaş
ların huzur ve güvenliğini sağlayacak görevli karakol 
komutanı tarafından yapılmışsa ve vatandaşlarımızı 
«Alevî, Sünnî» diye ayırıp, Alevilere ağza alınma
yacak şekilde küfür edip işyerlerini dağıtıp, müşteri
leri dövmüşse ve buradaki yöneticiler, hadiseden 6 
gün sonra dahi tahkikat yapmamışlarsa, o zaman ger
çekten, ülkede taş devrini yaşıyoruz endişesine kapılı
yor insan. 

Değerli milletvekilleri, olays esasen 25 Mart 1984 
mahallî seçimleriyle başlıyor. Burdur İli, Gölhisar İl
çesi, Çavdır Kasabasında seçimlere Anavatan Parti
si ve Halkçı Parti katılıyor; Halkçı Parti Adayı Meh
met özarslan 25 oy farkla belediye başkanı oluyor. 
Belediye başkanlığını kaybeden Anavatan Partisi ada
yı Ömer Akın, daha sonra, Gölhisar İlçesi Anavatan 
Partisi İlçe Başkanlığına getiriliyor. Adı geçen Ömer 
Akın, belediye başkanlığını kaybedişinin nedenini, 
Çavdır'daki 170 Alevi vatandaşımıza bağlıyor. Her 
fırsatta kasabada hadise çıkartarak olay yaratan bu 
şahıs, ordaki görevlileri tesiri altına alip, kötü emel
lerine alet etmek için çeşitli yalanlar söylüyor; hatta 
pek çok yerde, şimdiki Burdur Valisini, kendisinin. 
tayin ettirdiğini ifade ediyor. 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Bölücülük yapıyorsa 
lanet olsun onun zihniyetine. 

MÜNİR SEVİNÇ (Eskişehir) — Maalesef, baş
ta Çavdır Karakol Komutanı Astsubay Dursun Altın 
olmak üzere, bazı yetkililer onun arzusu istikametin
de hareket etmeye başlıyor. 

Son olarak, 30 Ağustos 1985 günü, bir hadiseden 
dolayı, Belediye Başkanı Mehmet özarslan'ın karde
şi İsmail Özarslan'ı sokak ortasında ve halkın gözü 
önünde döverek karakola götürüyor, on dakika son
ra, yine mülkiyeti belediye başkanına ait içkili lokan
taya giderek - ki buranın müsteciri Alevidir - «Ben 
burada olduğum müddetçe Alevilerin anasını avradı
nı, bacısını... Onları burada yaşatmayacağım» diye
rek, hem işçileri, hem de müsteciri-dayaktan geçiri
yor. Daha sonra karakola dönen komutan, suçlu, 
İsmail özarslan'ı, elleri kelepçeli, ayakları çıplak, yü
zü gözü kan içinde, boynundan telefon kablosu ile 
otomobilin arkasına bağlayarak kasaba meydanına 
getiriyor; beş dakika kadar burada teşhir ettikten 
sonra, aynı şekilde, Gölhisar'a doğru hareket ediyor... 

MUSA ATEŞ (Tunceli) — Böyle insan vatandaş 
değildir, dindaş değildir; vatan hainidir. Lanet ol
sun... Lanet olsun böyle zihniyete... 

BAŞKAN — Sayın Musa Ateş, müdahale etme
yiniz lütfen, yerinizden de konuşmayınız. 

MÜNİR SEVİNÇ (Devamla) — 2 kilometre ko-
şabilen sanık, yere düşerek, baygın vaziyette araba
nın arkasında sürükleniyor; bilahara, boynundaki ip 
çözülerek arabaya alınıyor ve Gölhisar'a götürülü
yor. 

Değerli arkadaşlarım, tüyler ürperten bu olaydan 
tam 6 gün sonra, Burdur ve Gölhisar'daki görevli
lerin, hadiseyi duymalarına rağmen, hâlâ bir işlem yap
mamış olmaları dolayısıyla, yöre halkını, üzüntü ve 
korku içinde, Devletin ne zaman kendilerini koruyup, 
sahip çıkacağını bekler bıraktım; 

Saygı ile arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Sevinç, teşekkür ederim. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
31. — Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul ki

taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
Önergesi (6/421) 

BAŞKAN — 31 inci sırada, Konya Milletvekili 
Sabri Irmak'ın, okul kitaplarında kullanılması yasak
lanan sözcüklere ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Sabri Irmak?.. Yok. 
Sayın Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı?.. Bu

rada. 
Bir defaya mahsus olmak üzere soru ertelenmiş

tir. 
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32. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/423) 

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

BAŞKAN — 32, 33 ve 34 üncü sırada, Adana 
Milletvekili Cüneyt Canver'in sözlü sorulan yer al
maktadır. 

Sayın Canver'in izinli olması hasebiyle soruları 
ertelenmiştir. 

35. — Eskişehir Milletvekili . Münir Sevinç'in, 
Afyon - Emirdağ İlçesi trafo binasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/425) 

BAŞKAN '— 35 inci sırada, Eskişehir Milletvekili 
Münir Sevinç'in, Afyon - Emirdağ İlçesi trafo binası
na ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Aynı üyenin bir sorusu cevaplandığı için, içtüzü
ğün 97 nci maddesine göre, bu soru önergesinin gö
rüşülmesi mümkün değildir. O itibarla bu soru öner
gesi ertelenmiştir. 

36. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
uygulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6)426) 

BAŞKAN — 36 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
Sabit Batumlu'nun, uygulamaya konulan yatırım 
projelerine ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
var. 

Sayın Batumlu'nun izinli olması nedeniyle bu so
ru da ertelenmiştir. 

37. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, 12 
Eylül İ980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı 
iddia edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6(427) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, 12 Eylül 1980 günü yayınlanan ilk 
bildiriyi hazırladığı iddia edilen bir kamu görevlisi
ne ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Canver'in izinli olması itibariyle bu soru da 
ertelenmiştir. 
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38. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, 
hüküm giyen bir başkomiserin terfi ettirildiği iddia
sına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/428) 

BAŞKAN — 38 inci sırada, Eskişehir Milletve
kili Münir Sevinç'in, hüküm giyen bir başkomiserin 
terfi ettirildiği iddiasına ilişkin, İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Münir Sevinç'in sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesinin üçüncü bendi hükmü muvacehesinde er
telenmiştir. 

39. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eği
tim enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretim
de görev almaya zorlandıkları iddiasına ilişkin Milli 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/429) 

BAŞKAN — 39 uncu sırada, Adana Milletvekili 
Cüneyt Canver'in, eğitim enstitüsü mezunu bazı öğ
retmenlerin ilköğretimde görev almaya zorlandıkları 
iddiasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Ba
kanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Canver'in izinli olması hasebiyle yine bu 
soru da ertelenmiştir. 

40. — Aydın Milletvekili Ertuğrul Gökgün'ün, 
linyit kömürü üretimine ve satış fiyatına ilişkin Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/430) 

BAŞKAN — 40 inci sırada, Aydın Milletvekili 
Ertuğrul Gökgün'ün, linyit kömürü üretimine ve sa
tış fiyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Baka
nından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Ertuğrul Gökgün?.. Burada. 
Sayın Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanı?.. Vok. 
Soru ertelenmiştir. . 
41. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 

kamu kesimimle çalışanlara evlenme yardımı ya
pılmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/431) 

42. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
İstanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst 
düzey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/432) 

43. — İstanbul Milletvekili Sabit Batumlu'nun, 
Hükümetin para politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

BAŞKAN — 41, 42 ve 43 üncü sırada, İstanbul 
Milletvekili Sabit Batumlu'nun soru önergeleri var. 
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Sayın Batumlu'nun izinli olması nedeniyle bu soru 
önergeleri ertelenmiştir. 

44. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 
in, banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/434) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada, istanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, banker ve bankerzedelere 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi var. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Burada. 
Sayın Başbakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler' 

in, ABD Ankara Büyükelçisinin Türkiye hakkındaki 
bir beyanına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/435) 

BAŞKAN — 45 inci sırada, İstanbul Milletvekili 
Hüseyin Avni Güler'in, ABD Ankara Büyükelçisinin 
Türkiye hakkındaki bir beyanına ilişkin Dışişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi var. 

Sayın Hüseyin Avni Güler?.. Burada. 
Sayın Dışişleri Bakanı?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — Edirne Milletvekili Muhittin Yıldırım'ın, 

üreticilerin borçlarının ertelenmesine ilişkin sözlü so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
DoğanUn cevabı (6/436) 

BAŞKAN — 46 ncı sırada, Edirne Milletvekili 
Muhittin Yıldırım'ın, üreticilerin borçlarının ertelen
mesine ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi var. 

Sayın Muhittin Yıldırım?.. Burada. 
Sayın Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı?.. Bu

rada., 
Önergeyi okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanı tarafından sözlü olarak cevaplandırılmasına 
aracılığınızı arz ederim. 

Saygılarımla. 
Muhittin Yıldırım 

Edirne 

1. Borçlu olup, ürününü erken satmak zorunda 
kalarak bu yüzden zarar eden ve halen uygulamakta 
olduğunuz kademeli ürün taban fiyatı politikanızdan 
vazgeçmeyi düşünüyor musunuz? 

2. Borçlu olup da borcunu zamanında ödeyebil
mek için yok pahasına malını satmak zorunda kalan 
üreticilere ileride ürün fiyat farkı ödemeyi düşünüyor 
musunuz? 

— 216 

1 . 10 . 1985 O : 1 

3. Kuraklık nedeniyle ve yetersiz taban fiyatı 
dolayısıyla mağdur olmuş üreticilerimizin borçlarının 
ertelenmesini düşünüyor musunuz? 

4. Üreticilerimizin kullandıkları ziraî kredilerin 
faizlerini, bir defaya mahsus olmak koşuluyla kal
dırmayı amaçlıyor musunuz? 

5. Gübre ve mazot gibi, üreticilerin temel girdi
lerini dolara bağladığınıza göre, üreticilerin ürettik
lerini neden dolar karşılığında değerlendirmiyorsu
nuz? 

BAŞ/KAN — »Soruyu cevaplandırmak üzere Sa
yın Balkan, (buyurun efendim, 

TARIM ORMAN VR KÖYIŞLORİI 'BAKANI 
H. HÜSNÜ DOĞAN — Sayın Başkan, sayın mil-
lebvefcileri; Edirne IMıilöüvdkili Sayın Muhittin Yıl
dırım'ın sorularını sırasıyla cevaplandırıyorum : 

lj Kademeli, ürün tabam fiyatı sistemline göre, 
paranın ödendiği zamana ait ürün fiyatı verildiğin
den, (para ne zaman 'veriliyorsa, o zamana ait fiyat 
verildiğinden) çiftçinin lehine bir 'sistemdir; vazgeç
meyi düşünmüyoruz. 

2. Destekleme alımları kapsamnnda, devlet ola
rak, üreticilere daima makul ve tatminlkâr fiyatlar 
verdik. Hububatta olduğu (gibi, başlangıçta avans 
olarak üam ettiğimiz fiyatların, Malhara kesin fiyat
larının açılkllanması halinde, aradaki fiyat farkım üre
ticilere ödemekteyiz; nitekim bugün, hububattaki fi
yat farklarını ilan etftik, 

3 üncü ve 4 üncü suallere cevabım : Kuraklık ve 
don nedeniyle, yüzlde 40'ın üzerinde zarar gördüğü 
tespit edilen üreticilerin Iborçları 1 yıl süreyle ertelen
mektedir. Ayrıca, ihulbulbat çiftçisinin tohum İhtiyacı, 
aynî, faizsiz ve maliyetinin çok altında verilen yerli 
ve ithal' tohumluklarla büyük ölçüde karşılanmakta
dır. 

5 inci 'sorunun cevabı : Gübrenin satış fiyatı de
ğil, gübrenin fabrikalardan alış fiyatı dolara bağlan
mıştır. Buna mukabil, çiftçilere, (gübre satışında ma
liyetin yüzde 40'ı üzerinde, toplanı olarak 230 mil
yar lira civarında halen bir sübvansiyon yapılmak
tadır, 230 m'üyar lira. 

Destekleme fiyatlarının tespitinde, üretim girdi
lerinde meydana gelen gelişmeler yanında, dünya fi
yatları da titizlikle takip edilmekte ve dikkate alın
maktadır. 

Arz eder, yübe heyetinize saygılar sunarım. (ANAP 
sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Konuşmak istiyor musunuz Sayın Yıldırım? 
(Buyurun efendim. 
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MUHİTTİN YILDIRIM (Edirne) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekileri; Sayın Tarımı Orman ve 
Köyişleri Balkanına, sorularımla verdikleri cevaplar
dan dolayı teşekkür ediyor; ayrıca, bazı görüşle
rimi yüce Meclise arz etmek istiyorum. 

Hükümetçe izlenen 'hatayı !bir tararı politikası ne
deniyle her geçen yi, üreticilerimize, -bir diğer yılı 
aratır duruma gelmiştir; böylece Türkiyede, artık, 
kendi kendini besleyen ibir üllke durumundan çakmış
tır. 

Borcunu namus borcu gibi bilip, onu zamanında 
ödemek isteyenlere adeta Ihayaıt hakkı tanınmaımak-
tadır. Bu ülkenin en ağır faturaları, tarımla uğraşan
lara ödetilimekted'ir; uygulanan kademeli destekleme 
ıtalban fiyatı, en çok, borçlu olan üreticilerimizi eftki-
lemek'tedhv Borçlu olduğu için cüzi fiyatlarla aracı
ya, tefeciye, üretlbiği malı kaptırmakta ve dolayısıyla 

ürünü alan tefeciye de 'iki üç ay gibi kısa sürede büyük 
kârlar sağlamaktadır. İzlenen düşük tarım taban fiyaft 
politikası nedeniyle üreticilerimiz adeta cezalandırıl
maktadır. Bu da, hükümetin, üretici çiftçilerimize ba
kış açısını göstermektedir. 

Çiftçi borçlarının tümünün ağustos ayı sonunda 
sona erdiği herkesçe bilinmektediır. Ayçiçeği ürünü
nün fiyatını örnek vermek isitensek : Ayçiçeği ürünü
nün fiyatına, hasat döneminden ağustos ayı sonuma 
kadar 13'5 Türk Lirası fiyat biçilmektedir. Böyle uy
gulama da, en çok aracı ve tefeciyi sevimdirmekted'ir; 
çünkü, üreticinin çok düşük fiyatlarla aracı ve tefe
ciye kaptırdığı ürününü, bunlar, iki üç ay gilbi kısa 
ibir süre içerisinde, aldıkları (bu malları 155 Türk Li
rasından satmış olacaklardır. Bu durum, 'borçlu çift-
çMeriımizi 'büyük ölçüde mağdur (bırakmaktadır. 

Verilen taban fiyatların enflasyonun çok çok al
tımda olması nedenliyle Iborçlu üretici çiftçilerimizin 
ürünlerini ellerinden çıkarmalarından kısa bir süre 
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sonra, ürünü satın alan aracı ve tefeciler, beher kilo 
başına yüzde 10, yüzde 20 kâr sağlayarak halkımı
zın sırtından haksız kazançlar eıkîe etmiş olacaklardır. 

Çiftçilerin temel girdileri olan akaryakıt, gübre 
ve ziraî edevatın sık sık zam görmesi ve 'bu temel 
girdilerin dolar karşılığına bağlanması nedeniyle, do
lar öksürdükçe* halkımız adeta nezleye tutulmakta
dır. Bu temel girdileri dolar karşılığına (bağladığımıza 
göre, üreticinin ürünlerinin artışını da dolara göre 
düzenlemeniz gerekmektedir. Aksi halde, çiftçilerimiz 
bu ağır yükü artık taşıyam'ayacaklaırdır; bu hal de, 
büyük 'sosyal patlamalara neden olabilir. 

(Uygulamakta olduğunuz kademeli taban fiyat po
litikasından kimlerin yararlandıkları bellidir. Üretici 
çiftçiyi gırtlağına kadar borçlandırılınız. Borçlandırdı
ğımız çiftçiden borcunu ağustos ayında ödemesini is
tersiniz. Başka çaresi bulunmayan 'borçlu çiftçi de 
malımı, uyguladığınız yanlış kademeli talban fiyatının 
en düşük olanından satmak zorunda kalmaktadır. Bu 
gidişle, yakın zamanda, her tarım ürününü en az 
yüzde 50 farkta alacağımızı unutmayalım/ 

Çiftçilerimizin ziraî kredi IfaMerini erteleyeceğiniz 
ve yanlış uygulanan tarım politikasından vazgeçece
ğiniz ümidiyle yüce Meclisi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederilm Sayın Yıldırım. 
Soru cevaplamdınlımıştiır. 

Sayın milletvekilleri, gündemimizde (bugün için gö
rüşülecek konu kalmamıştır. 

Gündemdeki konuları sırasıyla görüşmek üzere 
2 Ekim 1985 Çarşamba günü saat 15.00te toplanmak 
üzere birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 17.10 
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V. i— SORULAR <V\ 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — 'Adana Milletvekili Cüneyt fcanver'in, Bur

sa |«E»ı tipi cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuk
lulara ilişkin sorusu we sAdalet Bakanı M. Necat El
dendin yazılı cevabı (7/586) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın M. 

Necat E'ldem tarafından yazılı olarak cevaplandırıl
masını saygı ile talep ederim. 

Cüneyt Canver 
Adana 

1. Bursa E tipi cezaevinde yatmakta olan hü
kümlü Bekir Sıtkı Keçeci'nin uzun süredir yakınları 
ile görüştürülmediği yolunda vaki şikâyetler bulun-
makitadır. Hükümlü dahi olsa bu şahsın yakınları ile 
görüştürülmemesinin nedeni nedir? 

2. Bursa E tipi cezaevinde mahkûmların, cezaevi 
müdürü emri ile zaman zaman dövüldükleri, kötü 
muameleye tabi tutuldukları, işkence gördükleri id
diası doğru mudur? Doğru ise ne gib'i önlemler alın
mış ve görevliler hakkında ne gibi işlemler yapıl
mıştır? 

3. Bekir Sıtkı Keçeci'nin cezaevi yönetimince 
hakkında görüş yasağı bulunmamasına karşın, geç
tiğimiz bayramda yakınları ile görüştürülmemesinin 
nedeni ned'ir? 

4. Cezaevi yönetimince 96 kişi hakkında verilen 
«'Bayramda dahi» uygulanan görüş yasağının gerek
çesi nedir? 

5. Bu cezaevindeki hükümlülerin gereğinde avu
katları ile görüştürülmedikleri veya mektup yazma
larının engellendiği yolundaki iddialar doğru mudur? 

T. C. 
Adalet Bakanlığı U0İ1985 

Balkan1 

Sayn : 5-5.3.1984/018' 

Türkiye Büyük1 Millet Meclisi Başkanlığına 
tUGJt : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı, 

Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğü ifadeli, 16 Eylül 
1985 Tarih ve 7/586-4064/15403 sayılı yazınız. 

İlgide gün ve sayısı bel'irlbiien yazınız ekinde alı
nan ve Adana Milletvekli Cüneyt Canver'in, tara
fımdan yazılı olarak cevaplandın'lmasını İstediği so
ruların cevapları iki nülslha halinde ek'te sunulmuştur. 

Bilgilerinize saygılarımla arz ederim. 
M. Necat Bidem 

Adalel Bakanı 

E CEVAPLAR (Devam) 

| Adana Milletvekili Sayın Cüneyt Canvertn şah-
I sıma yönelttiği ve yazılı olarak cevaplandırılmasını 
I istediği soruların cevapları aşağıda sunulmuştur. 
I Sayın Canver, Bursa (E) tipi cezaevinde hüküm-
I lü olarak bulunan Bek'ir Sı'tikı Keeeei'nin, uzun sü-
I redir yakınlarıyla görüştürülmediği yolunda şikaye't-
I lerin bulunduğundan bahisle söz konusu Cezaevinde 
I mevzuata aykırı işlem yapılıp yapılmadığı kbnusun-
I da blgi istemektedir. 

I Olay ve tevessül olunan işlemiin mahiyeti hakkm-
I da bilgi istenilen Bursa Oımhuriyet Savcılığının 

20.9.1985 tarihli ve 1985/2-3685 sayılı yazısında : 
a) Bursa (E) tipi cezaevinde yatmakta olan Be-

I kir Sıtkı Keçeci cezaevindeki kaldığı koğuşun ka
lorifer peteklerinin bağlantı demirlerini söküp, şiş 
aletli yaptığı ye cezaevi idaresince verilen tek tip el-

I biseyi giymeyip parçaladığı, görevli infaz koruma 
] memurlarının kendisine müdahale* ötmeleri üzerine, 
I dıarek©tlerinin cezaevi idaresine karşı olmadığını tek 

tip elbise giyme kuralını koyan Devlete karşı oldu
ğunu» beyan ettiği, bu davranışlarından dolayı Bursa 
(E) Tipi Cezaevi DisipMn Kurulunca 23.5.1985 gün 
ve 1985/3 sayılı kararla 15 gün süreyle hücre hapsi 

{ verildiği, tek tip elbise giymemekte direnmesi üzerine 
I yakınları ile görüş'lfcrülmediği, 

I b) Bursa Cezaevi Müdürünün emri ile hüküm-
I Merin kötü muameleye ve işkenceye tâbi tutulduk-
I lan hususunun asılsız olduğu, 
I c) Bekir Sıtfkı Keçeci'nin Kurban Bayramında 
I Bursa cezaevinde olmayıp Gaziantep özel Tip Ce-
I zaeVinde bulunduğu, bu nedenle yakınları İle görüştü-
I rülmeslin'in söz konusu olamayacağı, 
I d) 16.6.1985 günü karıştır-barışltır prensibinin uy-
I .gulanmasına karşı gelen ısol görüşlü hükümlülerin, 
I daha önce aldıklan karar gereği, «kanştır-barıştır 
I prensibine hayır, faşist idare, tek tüp elbiseye hayır»-

sloganları ile eyleme geçtikleri ve iki sağ görüşlü hü
kümlüyü h'afüf sekide yaraladıkları bü nedenle 97 
sol görüşlü hükümlü hakkında 17.6.1985 gün ve 

I 1985/4 sayılı Cezaevi Disiplin Kurulu kararı ile hak-
I larında 15'er gün hücre hapsi cezası terjSp edildiği, 
I hücre hapis cezalarını infaz ettikleri günlerin Bay

rama rastlaması nedeniyle ziyaretçileri ile görüştü-
I rülmedikleri, 

e) Hükümlülerin avukatları ile görüştürülmedik
leri hususunun doğru olmadığı, (E) Tipi cezaevinde 

I 'bulunan sol görüşlü hükümlüler Kazım Seyhan ile 
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Kenan Güngör'ün mektuplaşmadan menleri husu
sunda dMplin cezaları olduğundan cezaları bitinceye 
kadar yasak konduğu, düğer hükümlüler hakkında 
'böyle bir engelin olmadığı, 

'Bildirilmiştir. 
Keyfiyeti bilgilerinize saygıyla arz ederini. 

M. Necat Eldem 
Adalet Bakanı 

2. ı— Erzurum Milletvekili fîilmi LNatbantoğlu' 
nun, Tekel Genel Müdürlüğünce kiralanan binala
rın kira bedellerine ilişkin sorusu ve ^Maliye ve Güm
rük Bakanı \Ahmet Kurtcebe \Alptemoçin'in yazılı ce
vabı (7/613) 

Türkiye Büyük1 Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Maliye ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracılı
ğınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğhi 

Erzurum 

Soru 1. Tekel Genel Müdürlüğünce bir il ve il
çelerinde aynı amaçla kiralanıp kullanılan binaların 
kira bedellerinin çok farklı olmalarının sebebi üze
rinde durulmakta mıdır? 

•Soru 2. Bakanlık olarak ödeme gerekliliği ne
deniyle bütün diğer genel müdürlük ya da bakanlık 
taşra teşkilatlarının kiraladıkları binaların kira be
delleri için de bir envanter yapmayı uygun bulur 
musunuz? 

Sbru 3. Bu bilgi derlemesinden sonra çok farklı 
olacak k'ira bedelleri için bir denetleme, hatta neden 
arama gereğini uygun bulur musunuz? 

(Not : 17 Ekim 1984 tarih 4-1/5373 sayı ve yazılı 
soru önergesi konulu yazınız, örnektir) 

T. C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 30.9.1985 

(Bağlı ve Jlgîli! Kuruludan 
Daire Başkanlığı) 

Sayı :• Tekel : 4.1.2967 
Konu : Soru önergesi Hk. 

Türkiye 'Büyük Millet (Meclisi Başkanlığına 
İLGİ : TBMM Başkanlığı {Genel Sekreterlik) 

16.9.1985 gün ve 7/613-4145/15992 sayılı yazıları. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu 
tarafından Bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
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cevaplandınlması istenilen,- Tekel İşletmeleri Genel 
Müdürlüğünün icarmdaki binalarla ilgili soru öner
gesi cevabı ilişikte sunulmuştur. 

Bilgilerini ve gereğini müsaadelerine arz ederim. 
A. Kurtcebe Alpfcemoçin 

Maliye ve Gümrük (Bakanı 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Tdkel İşletmeleri Genel Müdürlüğünün İcarındak'i 
'Binaların Kira Bedelleriyle İlgili Yazılı Soru öner

gesinin Cevabıdır. 
iSorular : 
1. Tekel Genel Müdürlüğünce bir il ve ilçelerin

de aynı amaçla kiralanıp kullanılan binaların kira be
delleri çok farklı olmalarının sebebi üzerinde durul
makta mıdır? 

2. Bakanlık olarak Ödeme gerekliliği nedeniyle 
bütün diğer Genel Müdürlük ya da Bakanlık taşra 
teşkilaltUarının kiraladıkları binaların kira bedelleri 
için de bir envanter yapmayı uygun bulur musunuz? 

3. Bu bilgi derlemesinden sonra çok farklı ola
cak k'ira bedelleri için bir denetleme, hatta neden 
arama gereğini uygun bulurmuisunuz? 

Cevaplar : 
1. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğünce kira

lanan binaların kira bedellerindeki farklılıklar; 
a) Kiralamanın, ekonomik yönden kalkınmış 

veya geri kalmış yöreler arasında bulunup, bulunma
masından, 

b) IBinanın teknik yapısından ve büyüklüğünden, 
(örneğin; Ahşap, taş, yığma, betonarme olup ol

maması m8 büyüklüğü gibi.) 
c) ti veya ilçe merkezine yakınlık ve uzaklığı ile 

bulunduğu yerin mevkii farkından, 
d) Kiralam'anın eski veya yeni olmasından, 
(Örneğin; 1955 - 1979 yıllarında kiralanan bina

lar ile son 5 sene içinde kiralanan binalar arasında 
fiyat yönünden büyük farklılıklar bulunmaktadır.) 

kaynaklanmaktadır. 

Ayrıca, ilk defa Tekel Memurluğu açılması du
rumlarında da, ucuz kiralamalar yapılmaktadır. Şöy-
leki, bölgelerinde Tekel Memurluğu açılmasını ko
laylaştırmak için, gerek mahallî belediyeler, gerek 
bölge halkının, çok ucuza, hatta sembolik fiyatlarla 
bina kiralanmasına yardımcı oldukları görülmekte
dir. 

Dolayısıyla, kira farklılıkları idarenin herhangi 
bir kusurundan değil, idarî ve ekonomik zorunluluk
lardan ileri gelmektedir. 
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2. Bakanlığımız merkez teşkilatı ve bağlı kuru
luşlarında, 'kiralık binalarla ilgili olarak:; kiralık bi
nanın yeri, mal sahibinin adı soyadı ve adresi, kira
landığı tarih ve kira süresi, yıllık klirası, kiralık alan, 
m2Ve isabet eden kira bedeli, gibi bilgileri kapsar 
şekilde bir envanter tutulmaktadır. 

3. Tekel İşletmeleri Genel Müdürlüğü, merkez 
ve taşra teşkilâtı için yeni bina kiralamalarında, mal 
sahipleri tarafından doğrudan yapılan kiralama baş
vuruları yanında, aynı mahaldeki en az iki resmî ku
ruluş tarafından daha önce yapılmış kiralama şart
ları ve fiyatlarını da tespit ederek emsal mukayesesi 
yapmak suretiyle en uygun ve en ucuz olanı ile mu-
ka'vele yapmaktadır. 

Kiralama yapıldıktan sonra, bina sahipleri, yasal 
Süreler içinde kira artırım talebinde bulundukları 
takdirde, Yargıtay İçtihatlarında ve Devlet İhaleleri 
Genelgesinde belirtilen oranlar tahtında, kira . artı
rımı yapılmakta, talepte bulunmayan mal sahiplerinin 
kiraîarı ise artırılmamaktadır. 

Kiralamalarla ilgili olarak herhangi bir iddia veya 
suiistimal söylentisi ve şikayet varit olduğunda, konu 
derhal tahkik ettirilmekte, tahkikat sonucuna göre 
de işlem yapılmaktadır. 

'Arz ederim. 
A. Kurtcebe Alptem'oçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 

3. ı— (Erzurum Milletvekili \Hilmi [Nalbantoğlu' 
nun, askerlik şubesi olarak kulalnılan binaların kira 
bedellerine ilişkin sorusu )ve lMillî Savunma Bakanı 
Zeki Yavuztürk'ün yazılı cevabı {7/615) 

Türkiye 'Büyük' Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Savunma Bakanı ta

rafından yazılı -olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz 
ve rica ederim. 

Saygılarumla. 

Hifrni Nalbantoğlu 
Erzurum 

SSoru 1. Türkiyemİzlde ilçelerdeki kiralık askerlik 
şubelerine yıllık olarak ödenen kira ödemelerinin (93 
'ilçede 16 157 48'8,— TL.) yüzde 50 sinin İstanbul'un 
5 ilçesindeki askerlik şubelerine verildiği görülmek
tedir. (5 ilveye 7 200 360,— TL.) Neden bu ayrıcalık' 
yapıilııyor? 

Soru 2. Ucuz kiralık yer bulunamazsa oradan 
askerlik şubesi kaldırılıp başka semte allanmaz mı? 

Soru 3. Veya o ilçenin askerlik şubesi işleri ya
kın bir ilçeye verilemez mi? 

Soru 4. Veya o ilçelerde askerlik şube binaları 
yapılarak, fahiş kiradan kurtulunamaz mı? 

T. C. 
Millî Savunma Bakanlığı 30.9.1985 

Asal : 3050-114'8-85/ld. Ş. tnş. Ks. 
Konu .* Erzurum! Milletvekili 
,Sn. Hilmi Nalbantoğlu'nun-

bilgi isteği. 

Türkiye Büyük1 Millet Meclisi Başkanlığına 
'İLGİ : TJBJM.M. Başkanlığının 16 Eylül 1985 gün 

ve 7/615 4147/15994 sayılı emirleri. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Askerlik Şubesi olarak külılanılan binaların kira-
bedelleri İle ilgili yazılı soru önergesine ilişkin cevap
lar EK-A olarak sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Zeki YavuztÜrk 

Millî Savunma Bakanı 

Soru 1. Türk'iyemizde ilçelerdeki kiralık Askerlik 
Şubelerine yıllık olarak ödenen kira ödemelerin'in (93 
ilçede 16 157 488 TL.) % 50^sinin İstanbul'un 5 il
çesindeki Askerlik Şubelerine verildiği görülmektedir. 
(5 ilçeye 7 200 360 TL.) neden bu ayrıcalık yapılı
yor. 

Cevap 1. a) Türkiye'de mevcut 666 askerlik 
Şubesinin 570 adedi müstakil binada hizmet görmek
tedir. Bunlardan 405 adedi mülkiyeti Millî Savunma 
'Bakanlığına ait binalarda, 50 adedi Hükümet bina
larında, 30 adedi mülkiyeti şahıslara ait binalarda, 70 
adedi Belediyeye ait binalarda ve 15 adedi de Der
nek binalarında olmak üzere toplam 165 adet As
kerlik Şubesi mülkiyeti Millî Savunma Bakanlığına 
a'it olmayan binalarda iskan edilmiştir. 

b) 165 adet Askerlik Şubesinden :• 
1. Hükümete a'it 50 adet binalarda iskan edilen

lere kira ödenmemektedir. 

2. 70 adet Belediyeye ait olanlardan 55 adedine 
yıllık 24 198 532 TL. kira ödenmekte,. 15 adedine 
ise kira ödenmemektedir. 

3. Mülkiyeti şahıslara ait 30 adet Askerlik Şu
besi için yıllık 4 883 996 TL. kira Ödenmektedu-. 

4. Mülkiyeti derneklere ait 15 adet binadan 7 
âdedine yıllık 865 200 TL. kira ödenmektedir. 
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c) Kiralık Askerlik Şubeleri için 3151 sayılı 
Gayrimenkul Kiraları Hakkındaki Kanun gereğince ya
pılan kira artırımları da dahil olmak üzere 1985 yılı 
«onu itibariyle 29 947 728 TL. kira ödenmesi ge
rekmektedir. 

d) 'îstanbul\ia evvelce, Malta Kışla'sı (Aksaray-
Eminönü) Askerlik Şubeleri, Fatih Kınası (Şehre
mini) gibi tarihî binalar ile 1 adedi (Gaziosmanpaşa) 
özel mülkiyette kirada bulunan ve hizmet yönünden 
sıkışık - bir çalışma düzeninde olan 4 askerlik şubesi 
için mahallinde uygun nitelikte bina bulunamamış
tır. Bu nedenle hizmet için uygun nitelikleri olan mül
kiyeti Çayeli Belediyesine ait Fatih İlçesi Vatan Cad
desindeki bina Nisan 1985'de 4 Askerlik Şubesi için 
kiralanmıştır. Binanın yıllık 7 200 000 TL. olan ki
rasının, 3151 sayılı Yasaya istinaden 18 000 000 TL. 
sına çıkarılımasını öngören Belediye Encümen Kara
rına mahallî mahkeme nezdinde itiraz edilmiştir. 

'İstanbul'da yapılan kira artış talebine benzer tarz
da Ulus/Zonıguldalk Beledi'vesine ait kiralık artış ta
lebi idin de (Eski kira 90 000 TL. veni kira vrllık 
660 000 TL.) mahallî mahkeme nezdinde itirazda bu
lunulmuştur. 

Sonuç olarak, kiralanmak meciburiye'tÜnde kalı
nan binalar için yasal yollarada başvurularak asgarî 
kira ödenmesine gayret gösterilmektedir. 

Soru 2. Ucuz kiralık ver bulunamazsa oradan 
Askerlik Şubesi kaldırılıp başka semte alınamaz «mı? 

Cevap 2. Askerlik Şubesinin hizmet verdiği il
çenin merkezi bir yerinde olması ve avnı zamanda 
kendi idarî faaliyetleri yönünden uygun nitelikte bu-
lunıtra'sı gerekmektedir, İmkânlar nispetinde asgarî 
kira ütreti ödenerek hizmetin en iyi şekilde yapıl
ması, planlamalarda dikkate alınmaktadır. 

Soru 3. Veya o ilçenin Askerlik Şu'beşi işleri ya
kın b'ir ilçeye verilemiez mi? 

Cwan 3. Mevcut 666 Askerlik Şn-besmden, ha
len 96 adedi acık ve hi"7im«fte ahn ken '̂süne vakm 
il ve üce merkezlerindeki di§er Askerlik Sobelerinin 
bünvesi içinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu sa
yının daha da çoğalması personel ve işletme p-üder-
leri yönünden tasarruf sağlayacaktır. Ancak, halkın 
askerlik işlemleri bakımından Askerlik Şubeleri ile 
olan ilişkileri dikkate alındığında hizmet verierinin 
mesafe bakımından vatandaşa daha vakın merkez
lerde bulunması gereiklidir. Böylece vatandasın iş ve 
zaman kaybının önlenmesi mümkün olacaktır. 

Soru 4. Veya o ilçelerde Askerlik Şube bina
ları yapılarak, fahiş kiradan kurtulunamaz mı? 

Cevap 4. Askerlik Şubelerinin kiralık binalar
dan kurtarılması, mülkiyeti Millî Savunma Bakanlı
ğına ait binalarda iskan ettirilmeleri hedef alınmıştır. 
Bu maksatla, birinci öncelikle hibe ve tahsis yoluyla 
temin edilen, binalardan faydalanılması, bunlar müm
kün olmadığı takdirde, arsa temin edilmek suretiyle 
Askerlik Şubelerinin inşaası yoluna gidilmektedir. 
Bütçeden tahsis edilebilen ödenek nisbelinde 1984 
yılı için 40 Askerlik Şubesinin inşaası devam etmek
tedir. 1985 yılı için ise 18 adet Askerlik Şubesi bina
sının inşaası planlanmıştır. 

4. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, T. C. Emekli Sandığının malı olan ve yabancı
lar tarafından işletilen turistik tesislerin denetimine 
ilişkin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ahmet 
Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı (7/622) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki- sorularımın Mal'ive ve Gümrük Ba

kanı tarafından yazılı olarak yanıtlanmasına aracı
lığınızı arz ve rica ederim. 

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 
Soru 1. İstanbul Hilton Oteli ile Foça ve Ku

şadası tatil köyleri işletmeleri de Emek tnışaat ve 
tşletme A. Şirketinin işletilmesine verilemez mi? 

Soru 2. T. C. Emekli Sandığının malı olan tu
ristik tesislerden yabancı şirketlerce [Hilton Inter
national Co. (USA) ve Foça - Kuşadası tatil köyleri : 
Clup Med'iterrance S. A. (Fransa)] işletilen tesislerde 
tarifeler ve tesisin temizliği denetime tabi tutulmak
ta mıdır? 

Soru 3. örneğin Hil'ton Oteli fiyatlarının fazla
lığından ötürü mü çok kâr ermektedir? Bu kârının 
hepsini transfer etmekte midir? 

T. C. 
Mali ve ve Gümrük 30.9.1985 

Bakanlığı 
Savı : E.D.M. 4.1-7936 

Konu : Yazılı Sbru önergesi 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
ÎLGt : T.B.M.M. Başkanlığının (Genel Sekreter-

' lik Kan. Kar. Dai. Bşk.) 16.9.1985 gün, 7/622/4154/ 
I 16001 sayılı yazısı. 
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Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal'baritoğlu 
tarafından bakanlığımıza yöneltilen ve yazılı olarak 
cevaplandırılması istenilen, Emekli Sandığı Genel 
Müdürlüğünün malı olan ve yabancılar tarafından 
işletilen turistik tesislerin denetimine ilişkin yazılı so
ru önergesi ceva'bı ek'te takdim edilm'iştür. 

Bilgilerine arz ederdim. 
A. Kurbcebe Alptemoçin 

Maliye ve Gümrük Bakanı 
Erzurum Mlletvekili Hilm'i Nalbantoğlu'nun Yazılı 
Olarak Cevaplandırılıma'sı İstemi ile T.B.M.M. Baş-

kanlığına Verdiği Soru önergesi Oeva'bıdır 
Sorular : 
1. İstanbul Hilton Oteli ile Foça ve Kuşadası 

tatil kövîerj işletmeleri de Emek İnşaat ve İşile'rme 
A. Ş.'nin işletilmesine verilemez ıirii? 

2. T. C. Emekli Sandığının maili olan turistik 
tesislerden yalbancı şirketlerce, Hilton International 
Co. (USA) ve Foça - Kuşadası tatil köyleri dut» Me-
diterranee S. A. (Fransa), işletilen tesislerde tarife
ler ve tesisin temizliği denetime ta'bi tutulmakta mı
dır?1 

3. örneğin Hilton Oteli fiyatlarının fazlalığın
dan ötürü mü çok kâr etmektedir? Bu kârının hep
sini transfer etmekte midir? 

Cevaplar : 
1. Hilton Otelinin İşleticisi «Hiiltön International 

Co.» (USA) ile Foça - Kuşadası Tatil Köylerinin iş
leticisi Clulb Mediterranee S. A. (Fransa), işleitlmec'i-
l'ik dalında beynellminel deneyime haiz uzman kuru-
luşilardır. Hilton'un kiracılık sıfatı 30 yıl, Clulb'ün ise 
18 yıldan beri devam etmektedir. Bu süre zarfında, 
mezkûr firmalar ile Sandık arasında sözleşmelerin 
uygulanması ile ilgili önemli b'ir ihtilaf olmamıştır. 
Hilton Oteli ve Foça - Kuşadası Tatil Köylerinin iş-
leDiimesinin Emek İnşaat ve İşletime A. Ş/.'ne veril
mesi şimdilik düşünülmemektedir. 

2. Mülkiyeti Emekli Sandığı Genel Müdürlüğü
ne ait olup, yukarıda ismi geçen ya'bancı şirketlerce 
işletilen, gerek Hilton Oteli, gerek Foça - Kuşadası 
Tatil Köyleri, memleketimizdeki diğer turistik tesis
ler gibi Kültür ve Turizm Bakanlığının verdiği tari-
feve, temizliği de yine aynı bakanlığın mahafî teş
kilâtının denetimine tabidir. 

3. Turistik tesislerin kârlılığını etkileyen sebep
lerin başında tam kapasite Me çalışması ve satışlarının 
pazarlaşması gelmektedir. Bü konuda beynelminel 
vasfı olan Hilton Oteli, International Co. gibi bir 
şirketin önemli bir avantajı vardır. Bü nedenle, kâr 
etmektedir. 

İşletici Şirket ile Emekli Sarıldığı Genel Müdür
lüğü arasındaki hasılat - kira sözleşmesine göre; elde 
edilen kârdan, sandık h'is'sesi ödendikten ve işletici
nin kendi hissesine isabet eden kârdan Türkiye'de 
ödenmesi gereken vergileri düşüldükten .sonra geriye 
kalan miktar transfer ediknekted'ir. 

Arz ederim. 

A. Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Erzurum Milletvekili Hilmi İNalbantoğlu' 
nun, İmam-Hatip liselerine ilişkin sorusu \ye İM Mî 
Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı iMetin Emiroğlu'nun 
yazılı cevabı (7/624) 

Türkiye Büyük 'Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Millî Eğitim Gençlik ve 

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 1. İmam-Hatip liselerimden mezun olanla
rın yıldan yıla İlahiyat fakültelerine devam edenle
rin sayısal oranları düştüğüne göre, memleketimizde 
375 olan İmam-Hatip lisesinin sayısını düşürüp di
ğer meslek ve sanat lisesi şekline çevrilmeleri daha 
yararlı olmaz mı? 

(Örnek : B'ir soruma verdiğiniz yanıt gereğince) 

T. C. 
Millî Eğitim Gençlik ve 

Spor Bakanlığı 
Din Öğretimi Genel Müdürlüğü 

Sayı : 310. A. P. K. Şib Md.85 
Konu : Sn. Hilm'i Nallbaritoğlu*nun< 

soru önergesi 

Türkiye Büyük Mille* Mecl'isi Başkanlığına 
İLGİ : Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Sek

reterliğinin 1>6 Eylül 1985 gün ve KanunıHar ve Ka
rarlar Dairesi Başkanlığı Kanunlar ve Kararlar Mü
dürlüğü 7/624-4156/16003 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilm'i Nal'bantoğlu' 
nun İmam - Hatip liselerine ilişkin yönettiği som
larla ilgili doküman ve b'ilgi ilişikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 
Metin Bmiroğlu 

'Millî Eğitim Gençlik 
ve Spor Bakanı 
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Sayın Hilmi Nalbanıfcoğlu'nun İmam - Hatip Liseleri 
ve Mezunlarına Miskin Yazılı Soru Önergesi İle ilgili 

Bilgiler 
1.. tmaım - Hatip liseleri hem mesleğe hem de 

yükseköğretime öğrenci hazırlayan bir eğitim, Öğre
tim kurumudur. İmam - Hatip Lisesi mezunları lise 
edebiyat kolu. mezunu sayılmakta olup diğer meslek 
okulları gibî, iş alanlarında genel lise mezunu ele
manların sahip olduğu bütün halklardan faydalanmak
tadırlar. 

2. 'llalhiyait fakültelerine, ÖJS.Y.M. tarafından 
yapılan im'tihan sonucu kazanan lise ve den'gi okul 
mezunu öğrenciler alınmaktadır. Yani bütün meslekî 
okulların ve genel liselerin mezunu öğrendiler bu fa
kültelere girebilirler. Aynı şekilde lımam-Ha'tip l'i-
seleri de sadece İlahiyat fakültelerine öğrenci yetiş
tiren okUllUar değildir. 

3. Diyanet İşleri Başkanlığının din görevlM ih
tiyacını karşılayan tek okul İmam - Hatip liselerMir. 
Diyanet İşleri Başkanlığının yılda ortalama 4 500 
İmam - Hatip Lisesi mezununa ılhtiyiacı olduğu bi
linmektedir. İnşaat halindeki ve ibade/te açık, olup, 
kadrosu olmayan camiler bu rakamın dışındadır. 

4. Yukarıda belirtilen sebeplerle İmam - Hatip 
'liselerinden mezun olanların yıldan yıla İlahiyat fa
kültelerine devam edenlerin sayısal oranlarının düş
mesi İmam - Hatip liselerinin fazla geldiği anlamı 
taşımadığı gibi bu okulların mezunları Diyanet İşleri 
Başkanlığının yıllık ihtiyacını dahi karşılayamamak
tadır. 

6. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, TRT'nin FM yayınlarına ilişkin sorusu ve Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'm yazılı cevabı (7/641) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın ilgili Devlet Bakanı tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla.) 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

1 . 10 . 1985 O : 1 

Soru 1. Hangi illerimizde TRT yayınlarında kı
ça dalga üzerinden Erzurum ve Ağrı'da olduğu gibi 
FM yayınları yapılıyor? 

Soru 2. Bu yayınlar günün hangi saatlerinde ya
pılmaktadır? Bunun nedeni ve yararı nedir? 

'Soru 3. Bu yayınların yabancı lisan ile yapılan 
yayın miktarı ile Türkçe yayın miktar ve oranları 
nedir? 

Soru 4. Bu yayınlarda Batı müziğine neden çok 
ağırlık veriliyor? Bölgenin kültürel yapısına uygun 
ve hasletlerimi güçlendirici Türk sanat ve halk mü
ziğine neden ağırlık verilmiyor? Güdülen amaç ne
dir? 

T,C. 
Devlet Bakanlığı 27 . 9 . 1985 

Sayı : 04-012-1/02169 
Konu : Yazılı soru önergesi 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : 17 Eylül 1985 gün, Genel Sekreterlik Ka

nunlar Karariar Daire Başkanlığı 7/641-4235/16491 
sayılı yazılan* 

İlgi yazı ekinde alınan ve tarafımdan cevaplandı
rılması istenen yazılı soru önergesine cevap metni ili
şikte sunulmuştur. 

Arz ederim. 

A. Mesut Yılmaz 
Devlet Bakanı 

Cevap 1 :r ; 

Çok Kısa Dalga üzerinden yaym yapan TRT-3 
postası, yayınlarını ülkenin dört bör yanına dağılmış 
29 vericiden sürdürmektedir. Bu vericiler, aslında 
TV vericisi olarak inşa edilmiş olup, TRT - 3 posta
sının yayınlarında da kullanılmaktadır. Vericilerin adı 
ve gücü aşağıda belirtilmiştir. 
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İSTASYON ADI GÜCÜ (KW) 

Amasya 30 
Ankara 60 
Antalya 30 
Aydın - Muğla; 30 
Ağn 30 
istanbul 60 
izmir 60 
Adana 30 
Bursa 60 
Çanakkale 30 
Denizli 30 
Diyarbakır 60! 

Edirne 30 
Eskişehir 30 
Elazığ - Malatya 30 
Erzincan 30 
Erzurum 30 
Gaziantep 30 
izmit 30 

-Trabzon*' 30 
Kara 30 
Kayseri 30 
Konya 30 
Samsun 30 
Sivas 30 
İsparta 30 
Zonguldak 30 
Ordu - Giresun 30 
Vaa. 30 
Cevabi-: ' 
TRT - yayınları yukarıda adlan verilen verici-

lerden her gün 07.00-01.00 saatleri arasında yapıl
makta!: olup*bu yayınınrbiPböUiimü stereo olarak tia-
z*rtamnaktadırc 

Steseo yayıır dteeni, herT yani yayın döneminde 
dafea: geniş bir yayına kusağt ayrılarak uygulanmakta 
otop,. Efciımn- Aralıte:.lft85i aylaaandifci uygulama şöy-
ledür; 

Stereo Haftalık stereo 
Günler saatleri Y. Toplamı 

Cumartesi - Pazar 
öteki günler 

09.12-13.30 
16.00-21.00 

516 
1 500 

TOPLAM 2 016 

TRT yayınlarının amaç ve düzeniyle ilgili kural
ların yer aklığı Genel Yaym Planlarında TRT - 3 
vıvınının amacı şöv:le •belrtilmektedir; 

«— Dinleyicinin müzik alanında eğitilmesine, mü
zik zevk ve kültürünün gelişmesine yardımcı olmak, 

— Türkiye'de görevli bulunan, yaşayan ve turis
tik amaçla ziyarete gelen yabancılara haber ve ülke
miz hakkında aydınlatıcı bilgiler vermek.» 

TRT - 3 yayınları bu amaca yönelik olarak yapıl
makta, yayın oranlan bu plana uygun bir düzende 
gerçekleştirilmektedir. 

Bu uygulama içinde TRT - 1 ve TRT - 2 yayınıy
la çakışmayan 'bir yayın akışı teşkiline çalışılmakta, 
Çoksesli Sanat Müziğinin çeşMi dönemlerine ait seç
kin eserler ve çağdaş Türk Sanat Müziği eserleriyle 
Türk Sanait Müziği ve Türk Halk Müziğinin aslî tü
ründen ve klâsik nitelikte olan örnekler yayınlanmak* 
ta; programlar ve yayınlanacak müzik pacçalan için 
ilgi çekici açıklamalara yer verilmektedir. 

TRT - 3̂ de ibu amaç ve düzenle yapılan uygulama 
değişik (kesimlerde önemli ölçüde dinleyicinin ilgisini 
çökmekte; özellikle Çoksesli Sanat Müziği örnekle
riyle ilgili açıklamalar Batı Müziği küMrünü geliştir
me kararındaki kişi ve kesimlerin yararlandığı kay
naklar olmaktadır. 

TRT 1986 Genel Yayın Planında TRT - 3 posta
sında müzik yayınları için % 94'lük bir oran öngö
rülmüş olupr bu yayanın değişik müzik tüllerine dağı
lımı şöyledir; 

Müzik türti-

Türk Sanat Müziği 
ı Türk Halk Müziğf 
S Çoksesli Sanat Müziği 
Hafif Müzik 
Çocuk Müziği 

TOPLAM 

TRT - 3 
yayınına 

oranı (%) 

5 
5 

40 
43 

1 

94 

NOT : Stereo yayının TRT - 3'ün genel yayına 
oranı % 27'dir. 
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TRT-3 postasında yalbamcı dile yapılan yayının 
Türkiye'de 'bulunan yabancılara 'halber ve Türkiye 
hakkında ıbilıgi verime tonu'sunda başarılı olduğu da, 
aynı ıkesimlle kurulan ilişkiler sonucu belirlenmiş bu-
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X. &.M. M- R Î 10 1 . 10 . 1985. (kt 1 

CEVAP 3 : 
TRT-3 postasında yalbancı dille yapılan 

ledir : 
a> 

S a a t 

09.03 
12.03 
17.03-. 
19;03 
22.03 

Haberler (jHergün): 

İngilizce 
<P'k) 

3 
3 
3 
3 
3 

Fır ansızca 
( W 

3 
3 
3 
3 
3 

1 1 < 

yayın şöy-

Aknanca 
< » 

3 
3 
3 
3 
3 

Toplam. 
<Pk), 

9 
9 
9 
9̂  
9 

TOPLAM 15 
Bu yayın Halbar Dairesi Başkanlığı ta 

15 15 
rafından hazınlanmakıtaslır. 

fe) Görünüm : Bu program haftada bir cumar
tesi günleri ve bir yıl süreyle yayınlanmakta ve Dış 
Yayınlar Dairesi Başkanlığı tarafından 'hazırlanmak
tadır. 

45 

S a a t 

17.12 - 17.20 
19.12 - 19.20 
22.12 - 22.20 

TOPLAM 

ingilizce 
(Dk> 

8 

8 

Fransızca 
çiDk) 

8 

8 

Almanca-
(Ok) 

00
 

1 
I 

8 

Topjam-
(Ok) 

8 
8 
8 

24-

c) îştte Anadolu : Temmuz, Ağustos ve EyM 
aylamda haltada. bir. paaar̂  güoteri ya^taamafeta 
ve Dış Yayınlar : Daireaünce faazrcfamraafctettfcr. 

S,a.aA 
ingilizce 

<IDk> 
Fransızca Almanca 

(Dk) 
Toplam 

(Ok). 

17.0-17.20. 
19.12 - 19.20 
22.12 - 22.20 

8. 
— 
— 

__*.-
8 

. • 

• — 

8 

8. 
8 
8" 

r «* TOPLAM 8 
id) TRT-3'de ayrıca hftrgöirr 
09-60, 12.00, 17T0O,'19.00 ve 223»'de 
Tunikçe Haberler yayınlanmalkta olup, bu hâlber-

lerin ıgönlüık toptemTsiinasi 15 Uafcfflcâshtr 
e) TRT-3\İe yapılan Türl^ve-yakaock dü y*v. 

yırilarının postanın genel yayını- içjndekiv yeri, ve ora
nıyla ilgili bilgiler aşağıdadır : 

2fr> 
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TRT-3 Mefei günMlk yalbancı dil. 
halber yayınları 
TRT-3 "deki yabancı dil yayınları 
TRT-3'deki Türkçe haberler 

Yıllık Toplam 
Yayın {Dk) 

16.425 
1.560 
5.475 

Yıllık 
Genel Yayıma 

Oranı (%) 

4.17 
0.40 
1.39 

CEVAP 4 :. 
TRT-3, 'bu yayının gelişmesine yol açan politika 

ve uygulamaların sonucu olarak ağırlıkla Batı Müzi
ğine yer verilen 'bir posta olmuştur. 

TRT-3 postasının temeli 24 Bylül 1961 Vie Istanfbul 
Radyosu İkinci programı olarak atılmış, Orta Dalga 

311.5 m./963 k!Hz.'d©n yayın yapan 2 k\V gücündeki 
bu yayını Ankara Radyosu İkinci Programı, An'kara 
Radyosu Üçüncü Programı ve İzmir Radyosu İkin
ci Programı izlemiştir. 

Bu yayınların başlama tarihleri, dalga (boyları ve 
güçleri aşağıdaki gibidir : 

Postanın Adı 

İstanbul Radyosu) 
İkinci Programı 
Ankara Radyosu 
İkinci Proıgramı 
Ankara Radyosu 
Üçüncü Programı 
İzmir Radyosu 
İkinci Program» 

Yayına 
Başlama Tarihi 

24 Eylül 1901 

20 Mart 1963 

3 Mart 1968 

1 Ocak 1971 

Dalga Boyu Gücü 

Orta D. 311.5 m. 
963 kHz. 

(Orta D. 282.2 nt, 
1063 kHz. 

Çok kısa D. 
23.41 1.88 mHz. 

Orta D. 290.4 m. 
1033 kHz. 

2 kW 

2 kW 

0.250 kW 

2 kW 

Söz konusu postaların yayınına bundan sonra da 
devam edilmiş ve; 

— 22 Bkim 1973'den itibaren İkinci Programlar 
Ankara Radyosuna bağlı olarak 06.55-01.00 saatleri 
arasında ortak yayına geçmiş, 

— Üçüncü Program 19 Kasım 1973'den itibaren 
19.28-24.00 saatleri arasında, 1 Ocak 19751den sonra 
da 06.50-01.00 arasında müstakil yayına 'başlamıştır. 

iBu postaların yayın uygulaması aşağıdaki gibidir; 
İSTANBUL - 2 ve ANKARA - 2 

Yayın günleri 1965 1966 1967 

Cumartesi 
Pazar 
öteki günler 

14.58.24.00 
14.58-24.00 
17.58-24.00 

14.58-01.00 
14.58-01.00 
17.58-01.00 

11.55.01.00 
09.55.01.00 
16.55-01.00 

NOT : 1967 yılı uygulamasına 1968, 1969, 1970, 
1971, 1972 ve 1973 yıllarında da devam edilmiştir. 

ANKARA - 3İ 
Yayın günleri 1968 1969 

Hergün 

NOT : Yayına 3 Mart 1968'de başlanmış, 1970 
yılı uygulamasına 1971, 1972 ve 1973 yıllarında da 
devam edilmiştir, 

1970 

20.30-23.00 20.30-23.00 19.30-24.00 
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İZMÎR - 2 
Yayın günleri 

Cumartesi 
Pazar 
Diğer günler 

1971 

14.55-01.00 
11.55-01.00 
1(155.01.00 

IBu uygulama içinde; 
— İkinci programlar 22 Ekim 1973 ten itibaren 

Anikara Radyosuna bağlı olarak 06.55-01.00 saatleri 
arasında ortak yayına geçmişlerdir. 

^- Üçüncü program 19 Kasım 1973ten itibaren 
19.28-24.00, 1 Ocak 1975'ten sonra da 06.50-01.00 
arasında müstakil yayına geçmiştir. 

Böylece başlatılan TRT - 3 yayınında ise, yayı
nın bu postaların birleştiği bir anaposta olarak ya
yın yapması planlanmış, hazırlanan Genel Yayın 
Planlarında bu postanın Batı Müziği ağırlıklı bir ya
yın yapmasını sağlayıcı kurallar geliştirilmiştir. 

1975 - 1985 yılları arasında hazırlanan Genel Ya
yın Planlarında TRT - .3 yayınlarıyla ilgili oranlar 
aşağıdaki gibi belirlenmiştir; 

TRT - 3 YAYINLARIYLA İLGİLİ ORANLAR 

1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 

T.Sanalt 
Müziği 
T. Haille 
Müziği 
Çokısesİi 
Müzik 
Hafi 
Müzik 
ÇocuK 
Müziği 
ÇokisesM 
Sanat M.; 
Bandb 
Müziği 
Caz 
Müziği 

TOPLAM 

— 

— 

60 

40 

— 

— -

— 

— 

100 

— 

— 

60 

40 

— 

— 

— 

— 

100 

10 

10 

60 

10 

— 

110 

• • — 

-— 

100 

0.40 

— 

' 55 

43.60 

, — 

— 

• — 

— 

99 

1.80 

0.40 

43.50 

40 

— 

5.10 

— 

6 

96.70 

2 

. — 

40.2'î 

43.85 

— 

5 

0.40 

4.76 

96 22 

1.35 

0.50 

45.48 

43.50 

— 

5 

0.40 

— 

96.23 

3.50 

1.50 

40 

50 

— 

— 

— 

. — 

95 

1.50 

0.40 

• 45 

47 

— 

— 

— 

— • 

94 

1.50 

0.50 

49 

43 

— 

— 

— 

—-

94 

5 

5 

40 

43 

1' 

— 

— 

— 

94 

— Uygulamada, bazı yfllarda Çocuk Müziği, Çok
sesli Türk Sanat Müzüğj, Bando Müziği, Caz Müziği 
ve Çoksesli Sanat Müziği içlinde ele alınmıştır. 

TRT - 3 yayını 1984,- 1985 döneminde (29) veri
ciden yayın yapmakta olup, bu veridi'lerin 485 bin ki-
liometrekarellilk bir aîana yöneldiği hesaplanmaktadır. 

Bu yayın gücü alan olarak % € 2 . 1 * , nıüfus ola
rak da % 74 ,3»: (34 mlyon) bir hedefle yîüzyüze-
dÜr. 

Bu yayın faaîiyeİ ve akış içlinde FM yayınlarının 
tdfcnilk kalitesi bakımından üstlün bir yayın aracı ol
duğu ve bu sisitemin işletme masrafının az oluşu da 
dikfkate alınarak bu tip alıcıların Türkiye'de yaygın-
laştırılımasının uygun olacağı düşünülmeikltıedîr. 

Bu irrikânlkr içlinde değişik amaçlı FM yayınları
nın yapılması düşünülmekte olup, tasarı öriüfmüzdekli 
yayın dönemlerinde değerfıendit'ilecekitlisr. 

Öte yandan şu anıda TRT - 3"ün yayın yapmakta 
olduğu bazı vericilerin 1986 yılından iitilbaren bir millî 
pasta özelliği taşıyan TRT - l'e yardımcı bir güç ola
rak değerlendirilmesi düşünüfaeklte aluıp, bu uygu
lamaya 1 Ocak 1986 günü başlanacaktır. 

Bündiği gjâbii TRT - 1 postasında çeşM Türk Mü
ziği örneklerinin yanı sıra küütür ve eğicim program
lan ve drama türü eserler yer almaktadır. 

1986 yılından itibaren TRT - 1 yayını aşağıdaM 
vericilerden yaymlanacakltır. 

— 227 — 



T.^B. M, M. B : ÎO 

Srra 
No.: İstasyonun Adı Bandı Gücü (kW) 

1 Ankara 
'2 -tstanlbul 
3 İzmir 
4 Anttâîya 
5 BÜyanbakır 
6 TSrzuram 
7 Çukurova 
8 Trabzon 
9 Malatya. 

10 Denizl'i 
11 Gaziantep 
12 Varı 
13 Gaziantep 
14 Erzurum 
15 Kars 
16 Van 
17 Diyarbakır 
18 Elâzığ 
19 Erzincan 
20 Ağrı 
21 Cizre 
22 EDbistan 
23 Hatay 
24 ArtVira 
25 Bingöl 
26 Bursa 
"27 Eskişehir 
28 Edirne 
29 Adana 
30 "Trabzon 
31 İzmir 
32 Istanlbul 
33 Samsun 
34 Ankara 
35 Koraya 
36 Denizli 
37 Muğla 
3S TCaytseri 
39 Çanalklkale 
40 Giresun 
41 Antalya 

UD 
OD 
OD 
OD 
OD 
UD 
OD 
OD 
OD 
OD 
OD 
UD 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
TM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 

120 
1 200 

200 
600 
300 
200 
200 
300 
600 
600 
600 
600 

30 <kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 k\V ERP 

30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 

NOT : Halen TRT -1 yayını bunlardan ilk (8)'inde 
yapılmaktadır. 

1 . 10 . 1985 O : 1 

Sıma 
No.: İstasyonun Ada Bandı Gücü (kW) 

42 
43 
44 
45 
46 
47 
48 
49 
50 
51 
52 
53 
54 
55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

Zonguldak 
İzmit 
Amasya 
İsparta 
Kastamonu 
Silifke 
Sivas 
Kırşehir 
Akşehir 
Bolu 
Hakkâri 
Bitllis 
Ayvalık 
Marmaris 
Karalbük 
Kuşadası 
Çeşme 
Sinop 
Özalp 
Demirköy 

FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 

TM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 
FM 

30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 kW ERP 
30 fcW^ERP 
30 kW ERP 
30 kWERP 
30 KW ERP 
30 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 fcW ERP 
5 !kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 
5 kW ERP 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 
Toplu Konut Fonundan verilen ferdî kredilere ilişkin 
sorusu ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa 
Giray'ın yazılı cevabı (7/651) 

Türkiye Büyük Millet Meclüsi Başkanlığına 
Aşağıdaki ısorularımın Bayındırlık ve İskân Baka

nı tarafından yazılı olarak yanıitlanmaısına aracılığınızı 
arz ve rica ederim. 

fSaıygılarınıla. 

H M Nallbaratoğlu 
Erzurum 

Soru 1. Türkiye'de şimdiye kadar Toplu Konut 
Fonundan verilen ferdî kredilerin iller İtibariyle top
lam kaçar TL. olduğunun bir cetvel halinde bildiril
mesini. 

ISoru 2. IBu İs'tedeki rakama göre Erzurum İlin
de verilen ferdî kredilerin kimlere kaç TL. olarak 
verildiğinin liste halinde bild'irilmeısinli. 

Soru 3. Bu krediler verilirken verilen' kişilerin 
kendileri ya da eş ve yakınlarının konutu olup olma
dığının araştırılıp araştırılmadığının biddiratoesiini. 
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TC 
Bayındırlık ve İskân Bakanlığı l1

 a 10 . 1985 
Basın ve Halikla İlişkiler Müşavirliği 

Sayı : AA3/01/3104 
Konu : Erzurum Miflletvddii Sn. Hüini 

Naflibantoğlu'nıın Yazılı Soru ön©ngesi. 

Türkiye Büyük Millet Mecİsi Başkanlığına 
fflfefi : 17 Eylül 1985 gün ve 7/651-4246/16502 sa

ydı yazınız. 

Toplu Konut Fonu'ndan verilen ferldî krediler hak-
(kmlda; Eraurunı Mildlivekülii Sayın Hillmâ NaHbamtioğ-
lu'nun, ilgi yazınız ilişiğinde alınan yazılı soru önerge
sinde bel'kltilen suallere ilişiklin cevaplarımız aşağıda 
sajnuılmqşltur. 

Soru 1. Türkiye'de şiimdiye kadar Toplu Kionut 
Fonu'nldan verilen ferdî kredilerin iler itibariyle top
lam kaçar TL. olduğunun bir cetvel hallinde biHdlidl-
maslin'i. 

ıGevap 1. Toplu Konut Fonundan Ferldî Kredi 
fcuaianfdırılmai&ı işlemi; Toplu Konut ve Kamu Ortak
lığı tdarösi Başkanlığı ile Bakarilıığıma bağlı T. Em-
lalk KrddSi Bankası Genel Müdürlüğünün yaptığı bir 
protokol çerçevesinde Bankaca gerçekleştirilmekte
dir. Dolaylıyla Bankanın 31.7.1985 tarihli itülbariyle 
kullandırdığı ferdî kredlilerkı adet ve miktarlarının il
lere göre dağılımı illiışildteki (Ek - 1), (E)k - 2) İMeler-
<Jo ibelirifttmıişltiir. 

ISoru 2. Bu listedeki rakama göre Erzurum Ünde 
verilen "ferdî kredilerin kimlere kaç TL. olarak veril
diğinin liste halimde biil*dıirilmje)sli|rii. 

Cevap 2. Erzıuırum tünde konuit ferdî kredi kul
lananların 23.9.1985 tarihi itibariyle; adı, soyaidı v© 
Ikullandılkları kredi mülkltarlarına dair, Bankaca hazır
lanan (Ek - 3) ve (Ek - 4) listeler M$lkltedir. 

ISoru 3. Bu krediler verilirken verilen • kişilerin 
(kendileri yalda eş ve yakınlarının konuttu ölüp olma
dığının araştırılıp araştırılmadığının bildüriSmeısinü. 

Cevap 3. Ferdî Konut Kredinden başka ko
nutu bulunanlarda yararlanalbilldittdindien (2985 sa
yılı Toplu Konuit Kanunu Uygulama Yönetmeliği 
Madde : 18) krediliendlrmede başvuru sahibinin beya
nı esas alınmakta, ayrıca bir araştırma yapıllmamalklta-
dır. 

Bu beyanların doğru olmadığının tespit edilmesi 
durumunda, ceza hükümlerinin uygulanması yanında, 
(kredi kuManıbnışsa borçları muaccel kılınmaktadır. 
(Yönetmelik Md. 35). 

Ayrıca; kendisinin, esintin ve velayeti altındaki ço
cuklarının komita olanlar ile kemli adına birden faz
la klonult inşa edenler içlin, bekleme süresi ve Alıcı 
Payı Hesabıma yatırrimaısı genelken miMarlar, yüzde 
eli (% 50) oranımda artonlmalkitadu-. (Yönetmelik 
Md. 18). 

iBilgirülze arz ederim. 

1. Safa Giray 
Bayındırlık ve İskân 

Balkanı 

Ek : 1 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
ESKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GİRESUN 
GÜMÜŞHANE 

340 
180 
240 

3 
156 

2 653 
»24 

7 
483 
960 
91 
6 
7 

223 
29 

607 
238 
35 

356 
112 
56 

1113 
283 
145 
136 
229 
202 
54 
61 

HATAY/ANTAKYA 324 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 

164 
944 
590 

İZMİR 
K. MARAŞ 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ . 
NEVŞEHİR 
NİĞDE 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
'SAMSUN 
SİİRT 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
Ş. URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

TOPLAM -: 

2 666 
24 
13 
74 
28 

248 
17 

267 
452 
46 

249 
760 
73 

336 
18 
71 
91 

177 
134 
172 
218 
12 

108 
19 

320 
279 
31 

132 
83 
59 
73 

118 

18 119 
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Ek : 2 

ADANA 
ADIYAMAN 
AFYON 
AĞRI 
AMASYA 
ANKARA 
ANTALYA 
ARTVİN 
AYDIN 
BALIKESİR 
BİLECİK 
BİNGÖL 
BİTLİS 
BOLU 
BURDUR 
BURSA 
ÇANAKKALE 
ÇANKIRI 
ÇORUM 
DENİZLİ 
DİYARBAKIR 
EDİRNE 
ELAZIĞ 
ERZİNCAN 
ERZURUM 
EİSKİŞEHİR 
GAZİANTEP 
GIRtESUN 
GÜMÜŞHANE 
HATAY/ANTAKYA 
İSPARTA 
İÇEL 
İSTANBUL 

769 608 688 
412 184 267 
512 797 934 

6 010 000 
336 349 148 

4 997 370 299 
1 854 599 794 

21) 378 300 
2 124 346 839 
2 163 769 384 

163 156 658 . 
17 376 420 
18 519 000 

523 475 528 
467 471 400 

1 659 396 696 
592 265 529 
66 313 073 

807 340 072 
933 021 178 
146 029 860 
235 022 330 
693 088 840 
287 '604 020 
284 889 853 
621 264 312 
447 231 652 
226 870 440 
153 573 400 
940 787 007 
272 125 113 

2 965 978 194 
1 219 262 306 

İZMİR 
K. MARAŞ 
KARS 
KASTAMONU 
KAYSERİ 
KIRKLARELİ 
KIRŞEHİR 
(KOCAELİ 
KONYA 
KÜTAHYA 
MALATYA 
MANİSA 
MARDİN 
MUĞLA 
MUŞ 
NEVŞEHİR 

• N İ Ğ D E 
ORDU 
RİZE 
SAKARYA 
SAMSUN 
S M T 
SİNOP 
SİVAS 
TEKİRDAĞ 
TOKAT 
TRABZON 
Ş. URFA 
UŞAK 
VAN 
YOZGAT 
ZONGULDAK 

6.320 238 394 
240 777 070 

47 411 892 
185 222 316 
192 985 339 
703 278 381 
157 755 451 

1 5>21 267 189 
1 846 769 418 

292 988 396 
624 944 034 

1 699 712 115 
136 444 877 
688 404 492 
38 038 084 

130 222 150 
310 963 515 
400 771 0154 

96 024 852 
399 772 110 

1 293 751 948 
34 806 642 

284 063 028 
237 112 580 

1 256 008 061 
636 387 923 
224 924 150 
479 259 730 
164 985 902 
98 290 7C0 

220 850 952 
363 504 938 

TOPLAM : 48 271 415 280 
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ERZURUM İLİNDE 
KREDİSİ KULI 

Açılan Kredi 
Adı Soyadı Tutarı 

Fikri Göktaş 
Enver Yavuz 
Eniver Englin 
N u r ü M ı Lazut 
Sadılk İnce 
Haöer İnoe 
Basri İnce 
Adnan Ça'kıih 
Mulstaf a Gürer 
M. -AK KatıııHe 
FiikreJt Özcan 
Talhsin Parlak 
Ali Turan 
Malhmult Uykusuz 
femail Geyilk 
Şa!hise!t)t)in Atalay 
Selabaititm Kaplan 
Hayrettitin Elknem Atmaca 
Alii Atmaca 
Hasan Eıituğrul 
Hatice AbkMkadir Atilla 
Murtip Timuçin 
Ahmet Tutan 
İsmail Karides 
Binaİ Çdban 
Milkalil Küçükalıtın 
Murat Karataş 
Ralbia Karataş 
ŞerafeMn Karaltaş 
Yûsuf Güler 
Nurullah Güller 
SuüheMn Yıldız 
NöomötJbiın Aydemir 
ŞerafeMin Tiryaki 
Efrail Yülfcsel 
İsak Afcpınar 
Ahmet Allbayralk 
İsmail Tefcbaş 
Melhımet Teklbaş 
Dursun ŞalbJiın 
Halil Polat 
Dursun Alı Tarakçıoğlu 
Turan Turgut 

1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
2 250 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 250 000 
1 750 000 
2 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
2 250 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 2501 000 
2 250 000 
2 250 000 
•1 750 000 
1 750 000 

•/l 750 000 
1 750 000 
2 750 000 

' 2 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
2 750 000 
2 750 000 
U 750 000 
1 750 000 
2 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
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FERDÎ 

Bk : 3 

Açılan Kredi 
Adı Soyadı Tutarı 

Ralbia Yidırmı 
NurdMn YiBdız 
Lütfi Yazıcı 
Nadide Şimşek 
TalbJsÜn Kağızmanlı 
Mehmet Kaya 
Remzi Derriirci 
BaibMiin Aksakallı 
Yuzuif Öz 
M. M ArÜf Sankaya 
Ahmöt Ünal 
Y. Emre Ateş 
Sulbiye Yazıcı 
Osman Taş 
AH Taş 
Neealt Sağır 
Süleyman Gülmüş 
Rafet Küçıüka'li 
Bilge Sarıçaıyıroğlu 
Nuflhait Sarıçayıroğhı 
Emime Sançaiyıroğlu 
Sövgi Sançaıyıroğlu 
Semfflıa özdemlir 
Mecit Akça 
Muslfcafa YeşMbaş 
Halil Yağan 
O. Nuri Sarıçaıyıroğlu 
Dürdane Sarıçaıyıroğlu 
Aynur Sarıçayıröğkı 
Ayşe Sarıçayıroğlu 
Songül Sarıçayııioğlu 
Muammer Karakaya 
İhsan Karakaya 
Rızvan Pala 
Selalh'a'titin Karnı 
Saldrdtltlin Horasan 
Saimet ŞabJin 
Osman ŞalbJin 
Nizam ŞalbJin 
Hilkmöt Şalhûn 
Durmuş Hiçdurmaz 
Nuretöüin Akçıl 
Kayaal Fazrt 

2 250 000 
2 250 000 
I 750 000 
1 750 000 
1 750.000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 C00 
2 250 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 250 000 
2 750 000 
3 250 000 
2 250 000 
lı 350 000 
\1< 550 000 
1 350 000 
1 350 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 250 000 
I* 750 000 
1 350 000 
1 350 000 
1 550 000 
1 550 000 
1 550 000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
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Aldı Soyaldı 

Lüflfü Kayaalp 
İsmet Kayaallp 
Yusuf Tarcan 
tsmalil Yarım 
Sdbalhatitin Tdklbaş 
Adil Çolalk 
Muhammet Barak 
Hali Kokar 
N'tet Terzi 
Duralk Keçedi 
Alsım Pala 
Nevzat Erişmiş 
Fikret Erişmliş 
Nevzat Baıyralkttar 

Adı Soyadı 

Rrfkl Öüralk'sın 
M. Emin Ataıaüa 
Ahmet Çdbuk 
ÖemalötlJin Şenigül 
Alhtoelt Mıiüsin Kulaç 
özlem Kulaç 
Saadet Giünay 
Alili Kaya 
Cemi Ayidm 
iKuılban Kayikçı 
Hiüseyin Aydın 
Ayhan Yı'lmaz 
Nafliız Atamanalp 

Açılan Kredi 
Tutarı 

1 750 000 
1 750 000 
2 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
1 750 000 
3 250 000 
2 750 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 250 000 
3 250 000 

Ek : 4 
Açılan Kreldi 

Tutarı 

3 250 000 
2 250 000 
1 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
2 750 000 
1 750 000 
2 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
2 750 000 
2 750 000 
3 250 000 

Adı Soyaldı 

Ayşe Lüle 
Aydın Yılmaz 
Ataman Atiia 
Hasan Yılmaz 
Ramazan Kaya 
Nurdan Yılmaz 
Halim Arldalhan 
A. Kadir Kazman 
Bülnıyamlin Yılmaz 
LüCfi Sinan 
Abdullah Aydın 
Kaplan Kaya 
Osman Tiirldoğhı 
Metanet Kılıç 
Ekrem Bayrak 
Kemal Alper 
Mukim Bayraik 
LÜlfü Üst 
Abidürnezalk Aydın 
Burih'anıetitra Karıp 
Adem Temufoğlu 
Halil Altaş 
Cdlall Altaş 
Aydemlir Şimşek 
BurihaneiCtin KarakeMe 
Behzat YıDdız 
Şeref Kılıç 
SelaJhaütiin Koç 
Servet Aslan 
Balhaltltin Aslan 
RasJm Dolapçı 
Tuflgay Garip 
Metanet Molîaoğhı 

• w — i m 11 

Açılan Kredi 
Tutan 

2 750 000 
3 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
2 250 000 
(1 750 000 
2 750 000 
1 750 000 
3 250 000 
2 750 000 
2 250 000 
2 750 000 
3 250 000 
2 750 000 
2 750 000 
2 750 000 
2 750 000 
11 750 000 
2 750 000 
2 (250 000 ^ l&mS \J \J\J\J 

2 750 000 
3 250 000 
3 250 000 
2 250 000 
1 750 000 
2 750 000 
2 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
3 250 000 
2 750 000 
2 750 000 
2 750 000 
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Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

10 UNCU BİRLEŞİM 

1.10.1985 Sah 

Saat : 15.00 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM' 

1. — Komisyonlara üye seç&rii, 
4 

OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 
5' 

GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ
TIRMASI YAPILMASINA DAİR 

ÖNGÖRÜŞMELER 
6 

SÖZLÜ SORULAR 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Konya İli 

Cihanbeyli İlçesi entegre süt mamulleri ve soğuk ha
va deposuna ilışklin Tarım Orman ve Köyiştleri Ba
lkanlından sözlü soru önergesi (6/361) 

2. — Konya Miffidtıveikiii Salllim ErelUn, Konya ll'i 
Beyşehir İlçesindeki spor tesislerine iflisjkin Millî Eği-
tfilm Gençlik ve Spor Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/365) 

3. — İzmıiır Milletvekilli Rüıştöi Şardağ'ın, Türk 
Halva Yoları Genel Müdürlük binasının ihalesine 
ilişiklin Ulaştırma Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/372) 

. 4. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak Mi 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım, Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/380) 

5. — İzmir MMetveklii Hüseyin Aydemirtn, or
man köylülerinin kallkındırıiîmalan için yapılan çalış
malara ilişkin Tarım, Orman ve Köyişfleri Bakanm-
dan sözlü soru önergesıi (6/381) 

6. — Mlaıisa MMeıtiveMılıi Abdullah Çakırefe'nin, 
yurt dışına yapılan gezfillere üşkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/382) 

7. — Büb MMötJvefciîd Paiik Tarımcıoğliu'nun, 
Tükeltlidiyi Kloruma Kanun Tasarısına ilişkin Barba
kandan sözlü soru öneflgesSi (6/383) 

8. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, bir 
vatandaşı dövdükleri iddia edilen Adana - Osmaniye 
İlçesi Çarşı Karakolunda görevli polislere ilişkin içiş
leri Balkanından sözlü soru önergesi (6/384) 

9. — Haltay MltetveMlıi Mustafa Murat Sökmen-
oğlü'nun, toprak verimliliğinin artırılmasına ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişteri Balkanından sözlü soru 
önergesi (6/3i87) 

110. — Biltl'ils Milletvekili Faıilk Tarımcıoğlu'nun, 
kadınların kaymakam olabilmelerine ilişkin içişleri 
Balkanından sözlü soru önergesi (6/388) 

11. — Konya Milletvekili Salbri Irmalk'ın, yabancı 
bir gazeteye verdiği iddia olunan demece ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/395) 

12. — Hatay Milletvekilli İhsan Gürbüz'ün, Suudi 
Arabistan Hükümeti tarafından Hatay îlindöki vatan
daşlarımıza uygulandığı iddia edilen siyasî ambargoya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru Önergesi (6/396) 

13. — İzmir Milletvekilli Rüştü Şardağ'ın, Türki
ye'de düzenlenen festivalere ilişkin Kültür ve Turizm 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/397) 

14. — izmir Milletvekilli Rüştü Şardağ'ın, Millî Eği
tim Gençlik ve Spor eski Balkanının bazı tasarrufla
rına ilişlkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/398) 

15. — izmir Miletvekli Rüştü Şardağ'ın, Iran is
lam Cumhuriyetinin bazı çevreleri aleyhimize etkile
meye çalıştığı iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/399) 

16. — izmlir Milletvekili Rüşjtiü Şardağ'ın, Hüküme
timizin İran - Irak savaşının; sona erdirilmesiyle ilgili 
girişimlerine ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/400) 

17. — Diyarbakır Milletvekili Maihmud Altuna-
kar'ın, Devlet Planlama Teşkilatında siyasî kamplaş
ma okluğu iddiasına ilişlkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/401) 

18. — Haltay MİılteltivdklillIi Abduraiahlmıan Demlirtaş' 
in, îsdemir'in Irakla yapmış olduğu demir satış bağ
lantısına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/402) 



19. — Diyarbakır MJıltotlvdklii Mahmuıd AlÜtuna-
kar'ın, dış ülkelere yapılan seyahatle/e ve sonuçlarına 
ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi (6/403) 

20. — Adana Milletvekili Metlin ÜsirttaeTin, Fiskö-
bMik'in yer fıstığı ürefcidteıine olan borcuna ilişkin 
Sanayi ve Ticaret Balkanından sözlü soru önergesi 
(6/404) 

21. — İzmliır Milatvekıilii Rüştü Şardağ'ın, İnan 
tslam Cumhuriyetinin ülkemiz aleyhine faaliyetlerde 
bulunduğu iddiasına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/405) 

22. — Hatay MfflGüveküli Tevflilk Bilâl'in, Suudi 
Arabistan Hükümetinin Hataylı vatandaşlarımıza kar
şı tutumuna ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/406) 

23. — Diyarbakır Milletvekili M a t a ı d Adfüuna-
kar'ın, bazı müesseselere borçlu oldukları iddia edi
len üniversitelere ilişkin Maliye ve Gümrük ve Millî 
Eğitim Gençlik ve Spor bakanlarından sözlü soru öner
gesi (6/408) 

24. — Hatay Milletvekili MosMa Murat Sök-
menoğlu'nun, Güney ve Güneydoğu Anadolu'daki 
olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önerge
si (6/409) 

25. — Istaribul MMletveklIi Salbit Batuımflu'nun, dış 
ülkelere yapılan gezilerin sonuçlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/411) 

26. — İstanbul Milletvekili SaMit Batamhı'nun, 
bankaların döviz rezervi miktarlarına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/412) 

27. — Istanlbul Mikiüvekil Salbit Bafoamlu'nun, 
İstanbul İli Haliç sahillerinde istimlak edilen arsaların 
bedellerine ilişkin Başbakandan sözü soru önergesi 
(6/413) 

28. —. Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, İstanbul Perşembe Pazarındaki bir binanın Bele
diyece yıkılmasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
sormönergesi (6/416) 

29. — İzmir Milletvekili Aşkın Tökfcaş'ın, göre
vinden ayrılan bir bakanın bakanlık lojmanında otur
duğu iddiasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/418) 

30. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinç'in, Bur-
dur-Gölhisar İlçesi Çavdır Kasabasında bir vatanda
şa işkence yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/420) 

2 — 

31.'— Konya Milletvekili Sabri Irmak'ın, okul ki
taplarında kullanılması yasaklanan sözcüklere ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/421) 

3'2. — Adana Mille'rvekili Cüneyt Canver'in, ya
kınları aranan bazı vatandaşların yurt dışına çıkış
larına tahdit konulduğu iddiasına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/422) 

33. — Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, Yoz
gat - Çayıralan İlçesinde bazı vatandaşlara işkence 
yapıldığı iddiasına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesli (6/423) 

34. — Adana Milletvekili. Cüneyt Canver'in, Suudi 
Arabistan 'Hükümetimin Hatay doğumlu vatandaşlan-
mıza uyguladığı vize engellemesine diskin Dışişleri 
Bakanımdan ısözlü soru önergesli (6/424) 

'35. •— Eskişehir 'Milletvekili Münir Sevinç'in, Af
yon - Emirdağ İlçesi trafo binasına liskıiın Enerji ve 
Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/425) 

36. — İstanbul Milletvekili Sabit Batuımlu'nun, uy
gulamaya konulan yatırım projelerine ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/426) 

37. — Adana Milletvekili Cüneyt Garaverlin,-12 Ey* 
M 1980 günü yayınlanan ilk bildiriyi hazırladığı iddia 
edilen bir kamu görevlisine ilişkin Başlbafcandan sözlü 
soru önergesi (6/427) 

38. — Eskişehir Milletvekili Münir Sevinçlin, hü
küm giysn bir 'başkomisenin terfi ettirildiği iddiasına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/428) 

39.'— Adana Milletvekili Cüneyt Canver'in, eğitim. 
enstitüsü mezunu bazı öğretmenlerin ilköğretimde gö
rev almaya zorlandıkları iddiasına 'ilişkin MM Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/429) 

40. — Aydın Milletvekili Eı'tuğrul Gökgün'ün, lin
yit kömürü üretiiraine ve satış fiyatına ilişkin Enerji 
ve Ta'büî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/430) 

41. — İstanbul Milletvekili Sabit BaJtamlu'nun, ka
mu kesiminde çalışanlara evlenme yardımı yapılma
sına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi* (6/431) 

42. — İstanbul Milletvekili Sa'bit Batumlu'nun, İs
tanbul, Ankara ve İzmir belediyelerine atanan üst dü
zey yöneticilerine ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/432) 



43. — İstanbul MiMetvefcli Sabit Batumlu'nun, Hü
kümetin pamg. politikasına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/433) 

44. — IstanbuTMMervefcil'i Hitoeyin Avni Güler'in, 
banker ve bankerzedelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/434) 

45. — İstanbul Milletvekili Hüseyin Avni Güler'in, 
A.B.D. Ankara Büyükelçisinin Türkiye hakkındaki bir 

beyanına ilişkin Dilişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/435) 

46. — Edirne MMetvekii Muhitinin Yridırun'ın, üre-
ticilerin borçlarının ertelenmesine Ufkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/436) 

7 
KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİOER İŞLER 




