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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

III. — YOKLAMA 

Sayfa 
512 
513 
515 

KU-
516 
516 

IV. — BAŞKANLIĞIN GENEL 
RULA SUNUŞLARI 

A) Gündem Dışı Konuşmalar 
1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, 

ülkemizin bazı yörelerinde son günlerde vu- -
kubulan depremler ve alınması gereken ön
lemler konusunda gündem dışı konuşması. 516:517 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, 
bağımsız bir kısım milletvekilinin partilere 
girmeleri nedeniyle kamuoyunda yaratılan 
durumun aydınlığa kavuşturulması konusun
da gündem dışı konuşması. 517:524 

3. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara' 
mn, çayda belirlenen taban fiyatı hakkında 
gündem dışı konuşması. 524 

B) Tezkereler ve Önergeler 525,526 
1. — Görüşmelerde bulunmak üzere Ame

rika Birleşik Devletlerine gidecek olan Dev
let Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne ka
dar Devlet Bakanlığına vekillik etmesi ev-

Sayfa 
velce uygun görülen Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun yerine, hâsıl olan zaruret se
bebiyle, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve
killik etmesinin uygun görüldüğüne dair 
Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1026) 

2. — Görüşmelerde bulunmak üzere Bre
zilya ve Belçika'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne 
kadar Millî Savunma Bakanlığına vekillik et
mesi evvelce uygun görülen Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yerine, hâ
sıl olan zaruret sebebiyle Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin uy
gun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tez
keresi (3/1025) 

3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, (6/722) esas numaralı sözlü so
rusunu geri aldığına dair önergesi (4/214) 

C) Gensoru, Genel Görüşme, Meclis 
Soruşturması ve Meclis Araştırması önerge
leri 

1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 
9 arkadaşının, trafik kazalarının önlenebilme
si için alınacak tedbirleri tespit etmek ama-
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525 



T. B. M. M. B: 104 13 . 5 . 1986 0 : 1 

Sayfa 
cıyla Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araş
tırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 525:526 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, 
MECLÎS SORUŞTURMASI VE MECLİS 
ARAŞTIRMASI 526 

A) Öngörülmeler 526 
1. — İstanbul Milletvekili Günseli özka-

ya ve "9 arkadaşının, hükümetin aldığı sosyal 
ve ekonomik önlemlerle huzur ve güvenin 
toplumun çeşitli kesimlerine ne ölçüde yan
sıdığı ve bunun gelecekte nasıl bir boyut ka
zanabileceği konusunda Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarın
ca bir genel görüşme açılmasına ilişkin öner
gesi (8/12) 

VI. — SORULAR VE CEVAPLAR 

526:543 

543,558 
543 

543 

A) Sözlü Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-

bantoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı 
yöneticilerin gıda alımlarında usulsüzlük yap
tıkları iddiasına ilişkin Ulaştırma Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/576) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü so
rusu ve Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci' 
nin cevabı (6/660) 544:545 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/670) 545 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Petrol Arama ve Petrolle İlgili 
Faaliyetleri Düzenleme Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/697) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı 
işkence olaylarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/671) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu' 
nun 1984 - 1985 yılları gelir ve giderldrine 

545 

545 

ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/672) 

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

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Faiz Farkı ladesi Fonu'nun 1984 -
1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/674) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yıl
ları gelir ve giderlerine ilişkin Bayındırlık ve 
İskân Bakanından sözlü soru önergesi (6/675) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöre
ler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/676) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliş
tirme Fonu'nun 1985 yılı gelir ve giderlerine 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan' Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/677) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, uygulanan ekonomik modele 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/678) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca 
özel firmalara hazırlattırılan projelere ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/679) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, T.C. Merkez Bankasında ça
lıştırılan yabancı danışmanlara ve Bankanın 
dış borçlarına ilişkin Başbakandan sözlü so
ru önergesi (6/680) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, teşvik kredilerinin bölgeler iti
bariyle dağılımına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/681) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörelere 
Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesin
den yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/682) 
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17. — İstanbul Milletvekili Günseli öz-

kaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi 
önlemler alındığına ilişkin Başbakandan söz
lü soru önergesi (6/596) 546 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, bazı vatandaşların işkence sonucunda 
sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/598) 546 

19. — İzmir Milletvekili Ali Aşkın Tok-
taş'm, Aliağa Petro Kimya Kompleksine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/746) 546 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü 
soru önergesi (6/686) 546 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz' 
in, hayalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem 
yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/688) 546 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soriı önergesi (6/689) 546 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/690) 546 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu' 
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Dev
let Bakanı ve Başbakan Yardımcısından söz
lü soru önergesi (6/691) 546 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan 
ihracat teşviklerine ve gerçekleşen ihracata 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardım
cısından sözlü soru önergesi (6/692) 546 

26. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağ-
lar'ın, DPT Uzman Yardımcılığı sınavına 
ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/693) 546 

27. — Adana Milletvekili Metin Üstünel' 
in, Kahramanmaraş - Göksün Yem Fabrika-
sınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı bi
ber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/607) 546: 

547 

Sayfa 
28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen 
kütük ve demir - çelik mamullerinin Destekle
me ve Fiyat İstikrar Fonu'na etkisine ilişkin 
Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısından 
sözlü soru önergesi (6/698) 547 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Na-
rin'in, Diyarbakır tünde işkence sonucu mey
dana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/610) 547 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay' 
in, Samsun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi 
elektrik şebekelerinin ihale ve denetiminde 
yolsuzluk yapıldığı iddiasına ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/614) 547 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü 
Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapıl
mayacağına ilişkin Tarım Orman ve Köyiş-
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/616) 547 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin 
Başbakandan sözlü soru önergesi (6/699) 547 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirke
tinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/700) 547 

34. — Trabzon Milletvekili Osman Baha-
dır'ın, bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri 
iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin İçiş
leri Bakanından sözlü soru önergesi (6/702) 547 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 
Arıkan'ın, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri 
arasında gerçekleştirilen canlı hayvan ihraca
tına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/703) 547 

36. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim 
Şahin'in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle 
yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/621) 547:548 

37. — Adana Milletvekili Nuri Kork-
maz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal kre
diye ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/624) 548 
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38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut 

Arıkan'ın, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri ara
sında gerçekleştirilen mercimek ve nohut ih
racatına ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/704) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Van İli Erciş İlçesindeki ta
pulama işlemlerine ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/722) 

40. — Tokat Milletvekili Enver Özcan' 
in, Sivas ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN 
Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sözlü soru önergesi (6/631) 

41. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, 
Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/632) 

42. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan 
Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Ku
rumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen resmî 
taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/726) 

43. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş' 
m, Bingöl İlinde bazı emniyet görevlilerince 
çıkarıldığı iddia edilen olaylara ilişkin İçişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/635) 

44. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum' 
un, Ayvalık Koyunda kurulan midye üret
me çiftliğine ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/666) 

548 

548 

548 

548 

548 

548 

548 

45. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem 
Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Bele
diye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/667) 548 

46. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/669) 548:549 

47. — Muğla Milletvekili idris Gürpınar' 
in, Gökova Kemerköy Termik Santralı top
rak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sözlü soru önergesi (6/695) 549 

48. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker' 
in, Bavyera Televizyonunda gösterilen bir fil
me ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/696) 549 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurt

lar Kurumu Personel Yönetmeliğine ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından. 
sözlü soru önergesi (6/701) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner' 
in, Kayseri İli Develi İlçesi Kızık Köyünde
ki afet konutları inşaatına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/705) 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir ilindeki zeytin üreticilerinin 
bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/709) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgü'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı içine 
alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruh
satı verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık 
ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/710) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, emeklilere ait çeklerin bankalarca 
iskontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/711) 

54. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum üretici
lerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/712) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - Kepsut İlçesi Dispanseri
nin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/713) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin 

; işleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/714) 
57. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-

cıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bu
cağı Madra Orman Bölgesindeki kestane ağaç
larının kesim nedenine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü, soru önergesi 
(6/715) 

58. — Muğla Milletvekili İdris Gürpı
nar'ın, Muğla İli Milas İlçesinin bazı köy
lerindeki fıstık çamları ürünlerinin toplanma
sına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/716) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok' 
un, karayoluyla hacca gidecek olan vatan-
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daşlardan alınan ücrete ilişkin Devlet Baka 
nından sözlü soru önergesi (6/718) 550 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Kahramanmaraş - Mer
kez : Kozlu Köyündeki elektrik satış fiyatı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/719) 550 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Meh
met Turan Bayezit'in, Andırın - Kahraman
maraş karayolunun etüt, proje ve fizibilite 
hazırlıklarına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/720) 550 

62. — Hatay Milletvekili Abdurrahman 
Demirtaş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan 
uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı ola
yının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/721) 550 

63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat' 
in, Sıkıyönetim Kanununa göre görevlerine 
son verilen öğretmen ve öğretim üyelerine 
ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Baka
nından sözlü soru önergesi (6/739) 550 

64. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşde-
mir'in, işkence ile öldürüldüğü iddia edilen 
bir öğretmene otopsi yapılmamasının nede
nine ilişkin sözlü sorusu ve Adalet Bakanı 
M. Necat Eldem'in cevabı (6/740) 550:552 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Kerkük'te yaşayan Türk 
soydaşlarına baskı ve zulüm yapıldığı iddia
sına ilişkin Dışişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi(6/741) 552 

66. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural' 
in, Avrupa güreş şampiyonasından önce Bo
lu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan 
sözlü soru önergesi (6/742) 552:553 

67. — İzmir Milletvekili Hüseyin Ayde-
mir'in, demiryollarının modernizasyonuna 
ilişkin Ulaştırma Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/745) 553 

B) Yazılı Sorular ve Cevapları 
1. — Erzurum Milletvekili Hümi Nal-

bantoğlu*nun, Erzurum Hindeki bazı bölge 
müdürlüklerinin başka illere nakledileceği id
diasına ilişkin Başbakandan sorusu ve Ta-

558 

Sayfa 
rım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1082) 558 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Dünya Bankasından temin edi
len krediden yararlanan besicilerin borçları
na ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan' 
m yazılı cevabı (7/1086) 558:559 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Erdek İlçesi İlhanlar Köyü sahilleri
nin ve bölgedeki su ürünlerinin korunmasına 
ilişkin Başbakandan sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'm ya
zılı cevabı (7/1094) 559:560 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, süt üreticilerinin bazı sorunlarına iliş
kin sorusu ve Maliye ve Gümrük Bakanı Ah
met Kurtcebe Alptemoçin'in yazılı cevabı 
(7/1096) 560:561 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Aba-
cıgil'in, Balıkesir - Kepsut - Bektaşlar Köyü 
Gökköy Deresi mevkiindeki ormandan kesi
len odunlara ilişkin sorusu ve Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan'ın ya
zılı cevabı (7/1097) 561:562 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat 
Sökmenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili ola
rak Bakanlık Sözcüsünce verildiği iddia edi
len beyanata ilişkin sorusu ve Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı cevabı 
(7/1107) 562:563 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
bantoğlu'nun, Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünün 1985 yüı itibariyle kamulaştırma 
borçlarına ilişkin sorusu ve Bayındırlık ve 
İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm yazılı 
cevabı (7/1119) 563:565 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİF
LERİYLE KOMİSYONLARDAN GELEN 
DİĞER İŞLER 

1. —- Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, 
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim 
Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Ka
nun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun 11 inci Maddesinin 
(a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna 

553 
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Sayfa 
Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun 
Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 439) 553:554 

2. — 2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi, Kanununun Bazı Maddelerinin De
ğiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 

TBMM Genel Kurulu saat 15.00'te açıldı. 
Adana Milletvekili Cüneyt Canver, Meclisteki son 

gelişmeler ve alınması gereiken önlemler konusunda 
gündem dışı bir konuşma yaptı. 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz, 5 Mayıs 1986 
tarihinde Malatya ve civarında meydana gelen dep
rem ve alınan önlemlerin yetersizliği hakkında gün
dem dışı bir konuşma yaptı; Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanı H. Hüsnü Doğan da bu konuşmaya ce
vap verdi. 

Cumhurbaşkanlığı 1985 yılı Kesinhesabına ait Tür
kiye Büyük .Millet Meclisi Hesaplarını İnceleme Ko
misyonu Raporu (3/998) (S. Sayısı : 431) okundu; 
Genel Kurulun bilgisine sunuldu. 

İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 9 arka
daşının, hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik önlem
lerle huzur ve güvenin toplumun çeşMi kesimlerine 
•ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl bir bo
yut kazanabileceği konusunda Anayasanın 98 inci, iç
tüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir ge
nel görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) Ge
nel Kurulun bilgisine sunuldu; genel görüşme önerge
sinin gündemde yerini alacağı, öngörüşmelerinin sı
rasında yapılacağı açıklandı. 

İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, orman 
ürünleri ihracatına ilişkin (6/507) Başbakandan söz
lü sorusuna Devlet Bakanı Abdullah Tenekeci, 

Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Yatağan Ter
mik Santralından zarar gören üreticilere ilişkin 
((6/694) sözlü sorusuna Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanı Sudi Türel, 

Cevap verdiler; soru sahipleri de cevaplara karşı 
görüşlerini açıkladılar. 

Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun 
(6/576), (6/678), (6/679), (6/680), (6/681), (6/682), 
(6/699), (6/700), (6/722), 1(6/701), 

Şayia 
Savunma ve Millî Eğitim komisyonları rapor
ları (1/721) (S. Sayısı : 438) 554:555 

3. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda 
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 
ve Adalet; Tarım, Orman ve Köyişleri komis
yonları raporları (1/737) (S. Sayısı : 437) 555:557 

Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın (6/614), 
Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan'ın 

(6/660), (6/670), (6/697), (6/672), (6/673), (6/674), 
(6/675), (6/676), (6/677), (6/689), (6/690), (6/691), 
(6/692), (6/698), (6/703) (6/704), 

Sözlü soruları, soru sahipleri izinli olduklarından; 
İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın (6/671), 

(6/686), (6/693), 
Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın (6/695), 

(6/716), 

Sözlü soruları, soru sahiplerinin aynı birleşimde 
görüşülmüş başka soruları bulunduğundan; 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın (6/596), 
Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgilln (6/616), 

(6/709), (6/710), (6/711), (6/712), (6/713), (6/714), 
(6/715), 

(Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un (6/666), 
Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yücel'in 

(6/667), 
İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in (6/669), 
Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'İn (6/705), 
Kahramanmaraş Milletvekili M. Turan Bayezit' 

in (6/720), 
Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in (6/740), 
Sözlü soruları, ilgili bakanlar Genel Kurulda ha

zır bulunmadıklarından; 

Diyarbakır Milletvekili Kadir Narinin (6/598), 
(6/610), 

İzmir Milletvekili A. Aşkın Toktaş'ın (6/746), 

Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın (6/688), 
(6/624), 

Adana Milletvekili Mıetin Üstünel'in (6/607), 
Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın (6/702), 
Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin'in (6/621), 
Tokat Milletvekili Enver Özcan'm (6/631), 

I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 
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Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in (6/632), 
îçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın (6/635), 
İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in (6/696), 
Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un (6/718), 
Hatay Milletvekili Albdurrahman Demirtaş'ın 

$6/721), 
Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın (6/739), 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

mm (6/741), 

-İstanbul Milletvekili İbraJhim Ural'ın (6/742), 
Sözlü soruları, soru sahipleri ve ilgili bakanlar 

Genel Kurulda hazır bulunmadıklarından, 

İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk'ün 
ı(6/726) sözlü sorusu, soru sahibi Genel Kurulda ha
zır bulunmadığından, bir defaya maihsus olmak üzere 
ve 

Tasarı 
1. — Gemiadamlarının Eğitim, Belgelendirilme ve 

yardiya Standartları Hakkında Uluslararası Sözleşme
ye Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun 
Tasarısı (11/765) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm; Dışişleri komisyonlarına) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 8.5.1986) 

Teklifler 
1. — İçel Milletvekili Ali İhsan Elgin'in, 17.3.1981 

Tarih ve 2429 Sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatil
ler Hakkında Kanunun 2 nci Maddesinin (A) Bendi
ne Bir Fıkra Eklenmesi ve (D) Bendinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/34Ö) (İçişleri Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 2.5.1986) 

2. — İstanbul Milletvekili Örfler Ferruh llter ve 
7 Arkadaşının, 23.6.1965 Tarihli ve 634 Sayılı Kat 
Mülkiyeti Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştiril
mesi Hakkında Kanun Teklifi (2/341) (Adalet Ko
misyonuna) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.198'6) 

Sözlü Soru Önergeleri 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, nak

liyecilerin bazı sorunlarına ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önerigesi (6/750) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1986) 

2. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacigil'in, 
Balıkesir İlinde yapılması düşünülen Mefkez Kültür 
Sitesine ilişkin Kültür ve Turizm Bakanından sözlü 
'soru önergesi (6/751) (Başkanlığa geliş tarihi : 
8.5.1986) 

Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Turan Ba-
yezit'in (6/719) sözlü sorusu da, mehil verildiğinden; 

Ertelendiler. 
İzmir Milletvekili H. Yılmaz önen*in (6/743) esas 

numaralı sözlü sorusunu geri aldığına dair önergesi 
okundu; sorunun Başkanlıkça geri verildiği bildirildi. 

Hayvan Sağlığı ve Zaibıtası Kanun Teklifi (2/59, 
2/300; 1/736) (S. Sayısı : 114 ve 114'e 1 inci Ek) ka
bul edildi ve kanunlaştığı açıklandı. 

13 Mayıs 1986 Salı günü saat 15.00'te toplanıl
mak üzere birleşime saat 19.00Ma son verildi. 

Başkan 
Başkanvek'ili 

Arif. Ş. Bilgin 
Kâlfcjp Üyia Kâlüip Üye 

Tokat İçel 
Mehmet Zeki Uzun - Durmuş Fikri Sağlar 

Yazılı Soru Önergesi 
1. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacrgil'in, 

Balıkesir İli Gökceyazı Bucağımda endüstri meslek 
lisesi açılmasına ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor 
Bakanından yazılı soru önergesi (7/1141) (Başkanlı
ğa geliş tarihi : 8.5.1986) 

Meclis Araştırması Önergesi 
1. — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka

daşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alına
cak tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca 
bir Meclis Araştırması açılmasına ilişkin önergesi 
(10/18) (Başkanlığa geliş tarihi : 8.5.1986) 

12 . 5 . 1986 Pazartesi 
Tasarı 

1. — Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanu
nu, Bankalar Kanunu, 2983, 2985, 3238 Sayılı Kanun
larda Bazı Değişiklikler Yapılması ve Kamu İktisadî 
Teşebbüslerinin özelleştirilmesi Hakkında Kanun Ta
sarısı (1/766) (Sanayi ve Teknoloji ve Ticaret; Plan 
ve !Bütçe komisyonlarına) (Başkanlığa geliş tarihi : 
9.5.1986) 

Teklif 
1. —• İstanbul Milletvekilli İbrahim Özdemir ve 

7 Arkadaşının, 24.2.1984 Tarih ve 2981 Sayılı Ka
nunun Bazı Maddeler'inin Değiştirilmesi ve Bu Ka
nuna Bazı Maddeler Eklenmesi Hakkında Kanun 

II. — GELEN KÂĞITLAR 
9 . 5 . 1986 Cuma 
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Teklifi (2/342) (Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Tu
rizm Komisyonuna) (Başkanlığa geliş târihi : 
12.5.1986) 

Tezkereler 
1. — Kütahya Milletvekili Albdluırrahman Necati 

Kara'a'nın Yasama Dokunulmazlığının Kaldırılması 
Hakkında Başbakandık Tezkeresi (3/1023) (Anayasa 
ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma 
Komisyona) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

2. — Necdet Sözlbir Hakkımdaki ölüm Cezasının 
Yerine Getirilmesine Dair Başbakanlık Tezkeresi 
(3/1024) (Adalet Komisyonuna) (Başkanlığa geliş ta
rihi : 9.5.1986) 

Rapor 
1. — ©eden Terbiyesi ve Spor Genel Müdürlü

ğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Ta
sarısı- ile Sa'karya Milletvekili Nihat Akpak ve 11 Ar
kadaşının Türik Spor Kurumu Kanunu Teklif ve 
Milî Eğitim; Plan ve Bütçe komisyonları raporları 
(1/761, 2/258) (S. Sayısı : 440) (Dağıtma tarihi : 
12.5.1986) (GÜNDEME) 

Yazılı Soru Önergeleri 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, muhalefet miUetvekilıleri tarafından verilen ka
nun tekliflerine ilişkin Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Başkanından yazılı soru önergesi (7/1142) (Başkanlı
ğa geliş tarihi;. 3.4.1986) 

2. — Konya M'illetveMi Salim Brel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personelle ilişlkin 
'Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1143) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

3. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Dışişleri 'Bakanından yazılı soru önergesi (7/1144) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

4. — Konya Milletvekili Salim (Ererin, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Millî Eğitim Gençlik ve Spor Balkanlından yazılı soru 
önergesi (7/1145) (Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

5. — Konya Milletvekili 'Salim 'Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1146) (Baş-
ıkalnlığa geliş tarihi; 9.5.1986) 

6. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Devlet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1147) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

7. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 

Devlet 'Balkanından yazılı soru önergesi (7/1148) 
(Başkanlığa geliş tarihi ; 9.5.1986) 

8. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişlkin 
Devlet Balkanından yazılı soru önergesi (7/1149) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

9. — Konya 'Milletvekilli Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Devlet 'Bakanından yazılı soru önergesi (7/1150) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

10. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Maliye ve Gümrük Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1151) (Başkanlığa geliş tarihi ; 9.5.1986) 

11. — Konya 'Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
'hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
İçişleri Bakanından yazılı soru önergesi (7/1152) 
(Başkanlığa geliş tarihi : 9.5.1986) 

12. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Adalet Bakanından yazılı soru önergesi (7/1153) (Baş
kanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

13. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişlkin 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1154) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

14. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışlında ek görev verilen personele ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1155) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

15 .— Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişlkin 
Sanayi ve Ticaret Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1156) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

16. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından yazılı soru öner
gesi (7/1157) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

17. — Konya Milletvekili Salim Ererin, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Başbakandan yazılı soru önergesi (7/1158) (Başkanlı
ğa geliş tarihi: 9.5.1986) 

18. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Anava
tan Partisi Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üye
lerinden resmî veya özel kurum ve kuruluşlarda gö
rev alanlar bulunup bulunmadığına ilişkin Başba-
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kandan yazılı soru önergesi (7/1159) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 9.5.1986) 

19. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Millî Savunma Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1160) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

20. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Bayındırlık ve İskân Bakanından yazılı soru önerge
si (7/1161) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

21. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanından yazılı soru 
önergesi (7/1162) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

22. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Kültür ve Turizm Bakanından yazılı soru önergesi 
(7/1163) (Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

23. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, kadrolu 
hizmetleri dışında ek görev verilen personele ilişkin 
Ulaştırma Bakanından yazılı soru önergesi (7/1164) 
(Başkanlığa geliş tarihi: 9.5.1986) 

BAŞKAN — Ad okunmak sure'ti'yte yoklama ya
pılacaktır. 

Öenel Kurul salonunda bükınan sayın milteCve-
ldiillerlmim, salonda • bulunduklarını yüfcsek sesle be-
rirtlmeHerini rica edeceğim. 

13.5.1986 Salı 

Sözlü Soru Önergeleri 

1. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, hakkında
ki hapis cezası kesinleşen bir mahkûmun yakalanma
sı için yapılan çalışmalara ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/752) (Başkanlığa geliş tarihi: 
12.5.1986) 

2. — Konya Milletvekili Salim Erel'in, Ordu tli 
Aybastı İlçesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/753) (Başkanlığa ge
liş tarihi: 12.5.1986) 

3: — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, Uşak -
Merkez - Bozkuş Köyü okul müdürünün Uşak Va-
lisince açığa alındığı iddiasına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/754) (Başkanlığa geliş 
tarihi: 12.5.1986) 

Geri Alınan Yazılı Soru Önergesi 
1. — Erzincan Milletvekilli Veysel Varol, Üçdam 

Kasabası civarından ayrılarak Yedisu - Karlıova -
Varto - Bulanık - Malazgirt ve Patnos'a ulaşan ka
rayoluna ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanına yö
nelttiği yazılı soru önergesini 13.5.1986 tarihinde geri 
almıştır. (7/1059) 

(Ankara MilldtvfcM'lıi Kâmil T. Ooşkunoğkı'na ka
dar yoklama. yapıldı) 

IBIAŞKAIN — Toplaritı yetersayısı vardır, görüş
melere başlıyoruz. 

BİRİNCİ OTURUM 

Açılma Saati : 15.00 

BAŞKAN : Başkan vekili özer Gürbüz , 

KÂTİP ÜYELER : Yavuz Köymen (Giresun), Cemal özbüen (Kırklareli) 

BAŞKAN — Türkiye Büyük Mültet. Meclisinin 104 üncü Birteşkriin'i açıyorum. 

III. —. YOKLAMA 
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IV. — BAŞKANLIĞIN G 

A) GÜNDEM DIŞI KONUŞMALAR 
1. t— Konya Milletvekili Salim Erel'in, ülkemizin 

bazı yörelerinde $on günlerde vuku bulan deprem
ler ve alınması gereken önlemler )konusunfla fcündem 
dışı konuşması < 

BAŞKAN — 3 aıkada'şıma gündem dışı söz vere
ceğim. 

Üllkeımizdie vuku bulan son depremle ilıgil'i olaralk, 
Konya M'itle'tVekili Sayın Salim Ecel; buyurun. 

Sayın Erel, sürenliz 5 dakikadır. 
SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, sayın 

milletvekilleri; yüce Meclîsi saygıyla selamlayarak 
'konuşmama 'başlıyorum. 

Sayın milletvekilleri, 5 Mayıs 1986 tarihinde; 
yani bundan sekiz gün önce ülkemizin bazı yöreleri 
yline doğal b'ir afetin etkisi altında kalmış ve doğal 
kaderlerimizden (biri olan deprem yeniden canlar al
mış, 'büyük yıkımlara neden 'olmuştur. Bu acı olayı 
Ifır'salt bilen Sayın Başbakan ve bazı hakanlar (deprem 
'bölgesine 'gitme yarışına 'girmişlerdir. Ancak, parti
cine ifcrans'fer ettiği milletvekilleriyle ilgili olaralk par/üi 
grubunda ve diğer yerlerde konuş'malar ve değerlen
dirmeler yapan Sayın Başbakan, depremin oluşun
dan bulgürte 'kadar Türkllye Büyük MUM M'eelis'ine 
herhangi bir bilgi Verme lüzumunu duymamıştır. 

H. FEÜR't ALPASLAN (Ağrı) — Bakan verdi 
ya... 

SALİM 'EREL '(Devamla) — Ba'kan Ibli'lig'i ver
medi; cevap verdi. 

SÜLEYMAN YAĞCIOĞLU (Samsun) Sen bu
rada yoktun. 

BAŞKAN — Lütfen, sayın milletvekilleri... 
'Sayın Erel, devam ediniz. 

SALİM EREL (Devamla) — Sayın mitle'tivekil-
leri, çağımız 'insanının yaşamını sürdürürken 'karşılaş
tığı problemlerden, felakdt'llerden birisi de depremle 
'ilgili Ibulünma'ktadır. Yüzde 95 *i deprem 'kuşağında 
»olan ülkemizde, deprem tehlikelerine 'karşı bugüne 
Ikadarkl. uygulamada yeterli koruyucu önlemlerin 
alınamadığı igör'üJlmielkttedir. Ülltktemizün depremler ne
deniyle uğradığı 'kayıpların, dünyanın deprem bölge
lerinde bulunan diğer ülkelerin kayıplarryla karşılaş
tırıldığında en ön sıralarda yer aldığı görülmektedir. 
Bu bakımdan, yurttaşlarımızın ve bilhassa sorumlu 
kuruluşların (bu çok önemli konuya ilgisiz kalmama
ları gerekir. 

IEL KURULA SUNUŞLARI 

Deprem birden olmuştur, olmaktadır; fakat dep-
rerrJin sıdbebryet verdiği can ve mal kayıpları uzun 
«üreli bir 'ihmalin, günübirliğine İş görmenin, sakat 
bir ekonomi politikasının, adamserideciliğin sonucu
dur. Günlerce ulaşılamayan dağ köyleri, yıkıntılar 
altında kaderine terfkediilen canlar, 'genç ölülere yakı
lan ağıtlar, yardım konularında ağır suçlamalar, rafa 
kaldırılan uzman raporları, daha fazla kâr tu'tku-
<suyla. şartname dıışı yapılıp kabul edilen müteahhit 
yapıları... 

Sayın milletvekilleri, ülkemizde depremin getire
ceği felaketleri minimuma indirme konusunda alına
cak önlemleri ve bu konudaki •gelişmeleri İçeren 'sağ
lıklı (bir deprem yönetmeliğine 'ihtiyacımız vardır. 
(Deprem .sonrasında konunun önemini vurgulayıcı sa
vurgan siyasî nultüklar ve pek ender yapılan panel 
'Ve konferanslar dışında, deprem e/tkilerini azaltma ve 
önleme konusunda uyarıcı, (toplu bir kaynak da bu
lunmamaktadır. Bu nedenle deprerriin ülkemiz için 
ne denli önemli (bir felaket olduğunu vurgularken; İl
kemiz, oluş zamanı önceden kestiri'leırıeyen ve önlen-
mıesli İnsangücünün dışında olan depremi zararsız 
geçiştirmek, can ve mal kaybına yol acımadan karşı
lamak veya m'inimun düzeye indirmek olmalıdır. 

Çağımızda aklın ve (bilimin gereğini yerine getire
rek,-beşik ıglbi sallanan bölgelerde bacaları aralıksız 
tüten (bir yaşantıyı sürdüren ülkeler eksik değildir. 
Günümüz/delki teknolojik ilerlemeler, atletlere karşı 
zararlı etkileri azaltıcı birçok teknik önlemleri sun
maktadır; insanlara daha güvenilir ve sağlam bina 
yapımı 'sağlanmaktadır. Böylece, kentsel 'yerleşmeler 
daha güVencel'i, daha emlin karakterlere sahip ol
maktadır. JapomyaVlaki son Tokyo depremi de bu
nun kanıtıdır. 

Bununla birlikte, teknolojinin yetersiz kaldığı, yer
leşim bölgelerinin mezarlıklara dönüştüğü 'felaketler
le hâlâ karşı karşıyayız; Pornıpel, Anmero gibi yerle
şim bölgelerinin yok olması ıgib'i. 

Billi'msel ve teknolojik igelü'şmemin gerisinde kalan 
Ve bunları üretmeyen ülkelerin bağımsızlıklarını ko
ruyamayacaklarını kalbul etmeliyiz. Yurttaşlarının re
fah, huzur ve mutluluğunu 'sağlayan, bu yükümlülü
ğün (bilincinde olan devlet, sosyal hukuk devletidir. 

Can ve mal emniyetinin, sosyal hayatımızın ve 
müllî ekonominin sağlıklı olması ve devamlılığında, 
deprem aktivitesii çok şiddetli olan ülkemizde dep
rem sorunlarına maalesef yeterli derecede önem ve-
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rilmemekte'dir. Ülkemizde, Um'umî Hayata Müessir 
Afetler Dolay ısıyla (Alınacak Önlemler İle Yapıla
cak Yardımlara Dair 7269 sayılı Kanun '1959 tari
hinde kabul 'edilmiş ve 1968 narininde de 1051 sayılı 
Kanunla değişikliğe uğratandır. Deprem bölgelerinde 
göz önünde Itutulması gereken ana kuralların, afetler 
hakkında kanun ve kanun doğrultusunda hazırlanan 
yönetmeliklerle açık ve kesin şekilde belirtilmesi ge
rekir. 7269 sayılı Kanun ve 'bunu ta'd'il eden 10'5l sa
yılı Kanun daha ziyade, afetin oluşumundan sonra 
alınacak önlemleri ve hükümleri içermektedir. Do
ğal alfetler ve özellikle deprem daha önceden önlem
ler 'alınmadığı 'takdirde. telafisli mümkün olmayan 
zararlar meydana ge'tfirmektedir. 

IBAŞKA'N — Sayın Erel 'toparlayın efendim. 
SALİM EREL (Devamla) — Sayın milletvekilleri, 

yeryüzünün en aktif deprem kuşakları 'içerisinde bu
lunan ülkemiz topraklarının yüzlde 9'2Vi deprem (böl
geleri içerisine girmekte ve nüfusun yüzde 95'i de bu 
topraklarda yaşamaktadır. Bu toprakların yüzde 44'ü, 
çok tehlikeli deprem böUgelerinded'ir. 

Konuya ülke ekonütaiisi açısından bakıldığımda 
ise, kurulmuş Ibülunan ibüyük sanayi merkezlerinin 
yüzde 981 deprem bölgeleri içerisiindedir ve bunların
da 'yüzde 74^1 çok tehlikeli bölgelerde yer almakta
dır. 

IÖAŞKAN — Sayın Erel, 5 dakikalık 'süreniz döl
dü, hemen bitirin efendim. 

SALİM EREL (Devamla) — Türkiye'nin Ege, 
Marmara, Güneybatı Ve Güney bölgeleri gibi en 
önemlli turistik (bölgeleri de deprem alanları içerisin-
de kalmaktadır. Bu bölgelerde 'turizmi daha fazla 
geliştirecek donatımların yerieştirilmelerinde ve ger-
çdkleştirilmelerinde göz önünde tutulması gereken 
esaslar ve önlemler, depröm bakımından daha çok 
önem kazanmaktadır. Teknolojinin getirdiği olanak

larla, planlamalarla depreme dayanıklı yerleşimler 
oluşturarak 'insanlarımıza multlu b'ir yaşam ortamı
nın güvencesini sağlamalıyız. 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sayın 
Başkan, lütfen müdahale edin, dinleme olanağımız 
kalmadı. 

'BAŞKAN — Sayın Erel, hemen bitiriverin efen
dim. 

»SALİM EREL ^Devamla) — Sorun yalnızca, dep
remden sonra afetzedelere giyecek, yiyecek ve konut 
sağlama olarak düşünülmemelidir. Deprem isonra-
isında halkı yeniden 'yerleştirme problemleri, ülke ve 
bölge planlaması düzeyinde çözüme kavuşturulmalı
dır. Deprem bölgelerinde depremin 'tekrar edebilece
ğini düşünerek, depremlerin etkisini azaltıcı önlem
ler mutlaka alınmalıdır. Amacımız, mufelu ve güven
li} yerleşim alanları sağlamak olmalıdır. 

Yüce Meclise saygılar sunarım. (SHP sıralarından 
alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erel. 

2. — Sinop Milletvekili Hilmi Biçer'in, bağımsız 
bir kısım milletvekilinin partilere girmeleri nedeniyle 

i kamuoyunda yaratılan durumun aydınlığa kavuştu
rulması konusunda gündem dışı konuşması. 

BAŞKAN — Bağımsız bir kısım üyenin partilere 
girmeleri nedeniyle kamuoyunda yaratılan durumun 
aydınlâtılmaısı hususunda, Sinop Milletvekili Sayın 
Hilmi Biçer gündem dışı söz istemlişlerdir. 

iBuyurun Sayın Biçer. 
Süreniz 5 dakikadır. ı(ANAP sıralarından alkışlar) 
HlLMlt BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, sayın 

üyeler; bugünlerde çok konuşulan bir konu hakkın
da huzurunuzda bulunmak zorunda olduğumdan do
layı, 'feVkalade üzgün olarak bu konuşmayı yapıyo
rum., 

ABDULLAH ÇAKTRBFE (Manisa) — Üzülme 
Hilmi Bey, üzülme sakın... (SHP sıralarından gürül
tüler) 

(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 

HİLMİ BİÇER ((Devamla) — Efendim cevaplar 
verilecek 'tabiî. (SHP «ıralarından gülüşmeler) 

IBAŞKAN — Sayın Biçer, siz konuşmanıza de
vam ediin efendim. 

HlLMlt İBÎÇER (Devamla) — Çeşlltli zamanlarda 
bu kürsüden gerek şahsım ve gerekse grup adına 
yaptığım konuşmalarda, Meclisin itibarını evvela 'ken
dimiz koruyalım, sonra da başkalarından aynı saygı 
ve sevgiyi bekleyelim, demiştim. Oysaki b'ir kısım 

, üye bu kürsüde ağzına geleni söylemektedir, özelik-

Yapılmi'ş olan veya yapılması planlanan barajla
rın da yüzde 9%1 deprem bölgeleri içerisindedir ve 
bunların da yüzde 321si çok tehllkelli deprem bölge
lerimde b ulunmak tadı r. 

istanbul, Kocaeli, Bursa, İzmir gibi büyük sa
nayi yatırımlarının bulunduğu bölgelerde büyük dep
remler meydana gelecek olursa, hiçbir ciddî önlem 
alınmadan kurulmuş olan bu sanayilerin ve çevrele
rinde oluşan gecekondu gibi kaçak yapıların maddî 
ve manevî ne kadar büyük zararlara yol açacağını 
ve (böylece 'tüm ülke eköno'mİ'sinin İçine gireceği dar
boğazları, zararların önemini yüksek takdirlerinize 
bırakıyorum. 
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le bugünlerde, parlamenlto dışında yapılan ımesuliyet-
siz konuşmalara taş çıkartıreasına ihareketler müşa
hede edlilmektedir. 

Bakınız, /geçen oturumda gündem • dışı konuşma 
yapan bir üye ne diyor : «Bulgun parlamen'Bonun iç'in-
de bulunduğu durum, geçmişteki örneklerini aşacak 
bir düzeye ulaşmıştır. Gazete manşetleri Meclisin ka-
mıuoyunıdlalki şu anlki yerinü gerçek biçlümlde yansaitımak 
'ta. Size yorumlardan örnekler veriyorum •: Meclis 
ımarkelt. 

Mecliste mebus pazarı kuruldu. 
'Bağımsızlar pastasından dilim kapma telaşı. 
Kim kimi yutacak? 
18*1 özal yuntu.» Bunlar, sayın üyenin sözleri. 
DURCAN EMİRBAYER (İzmir) — Biri de sen. 

(SHP sırailanndan «Doğru» sesleri) 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bunun cevabını 

böl bol alacaksınız, merak etmeyin. (ANAP sırala
rından alkışlar) 

'Değerl'i arkadaşlarıım, 'kuliste (bir arkadaş bana 
elinde lbftr karton 'gösterdi; üzerinde «Meclis Market» 
yazılıydı. Dalha önce Ibu 'karton, onbeş - yirmi daki-
Ika SıHP Grup Toplantı Salonunun (kapısında asılı 
kalmış. Arkadaşa, bu hareketin çok ayıp olduğunu 
ve arkadaşlarına bu kadar hakaret yapmanın hak
sızlık olduğunu söyledim; işin büyümemesi için de 
durumu kimseye anlatmadan kapatmaya çalıştım. O 
karton, 'bu hareketlerin ve lafların Ikimler tarafından 
ürdtildiığini, dalha sonra da bunun, mehaz olarak na
sıl konuşmalar yaptırdığını gösteriyor. 

25 Mart seçimlerinden tfonra tabansız kalan bir 
parti, yanında nokta kadar kaldığı bîr partiyle âdeta 
(hülle yaparak (birleşti. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar; SHP sıralarından «Sözünü geri al
sın» sesleri, (gürültüler) 

'İSMET TURHANGÜL (Manisa) — İnsaf et, in
saf... Hülleci sensin. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Zırlama!.. 
!Bu partinin b'ir kısım üyesi, Ibu birleşmreyi 12 Ey

lül felsefesine aykırı Iblir Ibirleşme kalbul ederek ve 
seçil dikleri partinin de bu parti olmadığını söyleye
rek partiden ayrıldılar. Halkçı Partinin SÖDEP ile 
Ibirleşmesi, yiolu ve metodu ne olursa okun, başka 
(bir partiyle birleşmedir. Onların tabiriyle, Halkçı Par
tiden seçilen milletvekillerinin kitle halinde Anayasa
yı ihlali söz konusudur. 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Ya, aff etmişsiniz... 
Katılma o; sizin yaptığınız gibi değil. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu ihlal dolaylı 
yoldan yapılmıştır ama, (bu hareketi kimse gayrî ah
lakî kalbul etmem'iişftir, bir (büyük partinin küçük bir 
partiyi yu'Ktuğu da iddia edilmemiştir. 

ÖMER KOŞMAN (Kars) — Açık konuş; ne ol
duğunu siz biliyorsunuz. Anadolu'ya çıkın da millet 
sizi anlasın. 

HİLMİİ BİÇER (Devamla) — Sayın milletvekili, 
evvela 'Oturmayı öğren, terbiyesizlik etme. (ANAP 
sıralarından alkışlar SHP sıralarından gürültüler) 

ÖMER KUŞHAN (Kars) — Neye nerede müda
hale edeceğim'i çok iyi bilirim. 

HİLMİİ BİÇER (Devamla) — Edepsiz herifler.. 
(SHP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar ve gü
rültüler) 

BAŞKAN —JSayın Biçer... Sayın Biçer... 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Efendim laf attır

mayacaksınız. (SHP sıralarından gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın ©İçer, «(terbiyesizlik» kelime
sini lütfen düzeltin. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Efendim, laf atma
sınlar.... 

vlHAŞKAN — Efendim, laf altmalar Meclisimizde 
her nedense... 

EROL AftAGlL ((Kırklareli) — Sayın Başkan, 
«Edepsiz herifler» 'tabiin kullanıldı. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — (Konuşana diyorum 
Sayın Başkan; bana laf 'atana diyorum sayın «millet
vekili. (SHP sıralarından, «edepsizler» dedin sesleri) 

ÖMIER KUŞHAN (Kars) — Aynen iade ediyo
rum size. 

BAŞKAN — Sayın Kuşhan, lütfen... 
Sayın B'içer, «terbiyesiz» sözünü lütfen fgeri alın. 
HİLMİ 'BİÇER (Devamla) — Geri aldım efen

dim. 
BAŞKAN — Geri alınmıştır. 
(Devam edin Sayın Biçer. 
HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bu kerre, SHP'nîn 

kendi partileri olmadığı İıddiasıyla partiden ayrılanlar 
ile MDP'nin feshinden sonra bağımsız kalan bir kı
sım üye, kendi felsefelerine uygun partilere girme te-
şeibbüsünde bulunmuşlar veya girmişlerdir. Bu hare
ket ahlaksızlık olarak kalbul ediliyor. Bu nasıl bîr 
mantıktır, anlamak mümkün değüld'ir?.. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — Yapan da, söyleyen 
de sizsiniz; biz «öyle b'ir şey söylemiyoruz. 

BAŞKAN — Sayın miHe'tvekili, lütfen... 
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T. B. M. M. B : 104 

HtLMt BltÇER (Devamla) — Bir" başka partinin i 
lideri fou Meclise, «Devrim muhafızları» «Çankaya j 
mebusları» derken, aynı kişi gazetecilerin Ibu sözleri 
hatırlatmaları üzerine, «Bağımsızlar Iblzim partiye gi
rerlerse, faizde demokrasi muhafızları olurlar» diyor. 
Muhafızlığımız yine sabit; ama oraya, onların parti
sine girersek demokrasi muhafızı oluyoruz... Bunun | 
değerlendirilmesini yüce Meclise bırakıyorum. 

ÖMER KUŞHAN '(Kars) — ANAP içlin (bugüne 
kadar söyledikleriniz ne olacak? Bugüne kadar ANAP 
'için söylediklerinizi tutanaklardan nasıl çıkaracaksı
nız acaba? Onların hepsini ıbu kürsüden söylediniz. 

BAŞKAN — Sayın Kuşban, lütfen müdahale et
meyin, hatibin sözünü kesmeyin drendim. 

Sayın Biçer, 'devam edin efendim. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Allar utanmayı bi
le (bazı kullarından esirgemiş görünüyor. '(ANAP sı
ralarından '«Bravo» «eşleri, alkışlar; 'SHP sıraların- I 
dan alkışlar, igül'üşmeler) Ama, 'bu durumu 'bilen (biz
ler, onların 'tekliflerini elimizin 'tersiyle imti'k. 

Sayın milletvekilleri, mesele şudur : Millî irade 
île yüce MecKise (gelen her üye, hür iradesini kulla-
namazsa, onun, milletin iradesine sahip çıkabilmesi I 
mümkün değildir. Bu yönüyle bir tepki maddesi olan I 
Anayasanın 84 üncü maddesi, bizzat Anayasa pren
siplerine aykırıdır. (RaklıkU, ortada bir ihlal de söz 
konusu değildir; partiler, üyelerinin kendi iradeleri 
haricinde ortadan kalkmıştır. 

BAŞKAN — Toparlayınız Sayın Biçer. 

•HİLMİ BİÇER (Devamla) — İşin (gerçeğine ge
lince : Her ih'tiMden sonra kurulan paıltiler, henüz 
IkuruluşTarMu bile tamamlamadan seçime giriyorlar ve 
talbiî, seçim neticesinde ortaya istenmeyen tablolar 
çıkıyor, kurulukta parti enflasyonu doğuyor; tabiri 
caizse, yanlış otobüslere ibinme ıbile ısöz konusu olu
yor, 

1961 seçimleri «sonunda Mecliste AP, CHP, CKMP 
ve TİP olmak üzere dört grup teşekkül ediyor. O gün-
84 üncü madde olmadığı için, bu partiler kısa za
manda hemen hemen orltadan kalkıyor. Bu zamanda/ | 
ne seçOm (beyannamesi söz konusu, ne de ahlaksızlık. 

İSMET TURHANGİL ((Manisa) — Sayın Biçer, 
ne menfaat temin e'tltin, onu söyle? 

BAŞKAN — Sayın milleöveklili, hatibin sözünü 
kesmeyin l'üll'fen. 

HİLMİ BtÇER (Devamla) — 1983 seçimlerinde 
de ona benzer bir tablo; yalnız liderler değişik. Bu
rada emane'tç'i, geçici ve 'günlük liderler ortaya çıkı- I 
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yor. Tabiî, 'güçsüz 'olan Ibu liderler, güçlerini muha
faza etmek için de, Ibu maddeye sığmimak zorunda " 
kalıyorlar. 

DURCAN EMİRBAYtER (izmir) — Dün özal'a 
söven 'sendin. 

İSMET TURHANGİL ((Manisa) — Menfaatten -
bahset, menfaatten... 

HİLMİ BİÇER '(Devamla) — Onlara kimse, sen 
şahsiyeitinle, sevginle, vereceğin Muratla birliği sağla, 
zorla .güzellik olmaz; kimseyi zorla bir yerde tutmak 
mümkün değiMir demliyor. 

İSMET TÜRHANÖİL (Manisa) — Menfaatten 
bahset, menfaaltten.. 

DURCAN EMİRBAYİER (İzmir) — özal'a küf
reden sen değil miydin 

HİLMİ BtÇER (Devamla) — Görüyorsunuz, çe-
l'işkli içindeler ve şayanı hayret husus da, 84 üncü 
maddeye büyük 'gruplar değil de, cılız (gruplar sahip 
çıkıyor, 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Kaç köşe 
döndün, kaç köşe? 

İBAŞRAN — Sayın Biçer, lütfen bağlayın, 'süre
niz doldu efendim. 

HİUMİ BtÇER (Devamla) — Bâğkyamam efen
dim, daha var. 

BAŞKAN — Kesilmeleri dikkate taldım efendim. 
HİLMİ BtÇER (Devamla) — Bitiriyorum Sayın 

Başkan. 
Anavaltan Partisinin liderli yukarıda arz ettiğimiz 

sıfatları (taşımış olmalı ki, ıgrup her (gün büyüyor ve 
büyümeye de devam edecektir. (ANAP sıralarından ' 
«Bravo» sesleri, alkışlar) 

ÎSMET TURHANGİL (Manisa) — Köşeyi dön
dün, köşeyi... 

SALİM EROL .(Konya) — ANAP ur şeklinde 
büyüyecek. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Meclise 117 kişiyle 
gelen lider kadrosunu 80 kişiye düşürürse, bunun 
hesabını kime verecek, kendisini nasıl savunacak? 
Bugün koparılan yaygaraların hilafına Anavatan Par
tisi grubunda hiçbir sıkıntı müşahede etmiyoruz. Eğer 
bu partinin sıkıntısının var olduğunu kabul ediyorsa
nız, neden 84 üncü maddenin askıya alınmasını ka
bul etmiyorsunuz? Bırakınız Ibu partiyi, parçalansın. 

SALİM EREL (Konya) — 84'ü işletin, hodri mey
dan. 

HİLMİ IBİİÇER '(Devamla) — Ama buna (siz de 
inanmıyorsunuz. Bu parifiye 18 sayın milletvekilinin 
girmesinde, hiç kimseyle hiçbir pazarlık -söz konusu 
değildir. (SHP sıralarından 'gürültüler) 
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IDu partiye girenler, Anavatan iktidarının..., 
(BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen... 
HİLMİ! BİÇER (Devamla) — Bu kadar mı olur 

ıbu, (bu (kadar mı olur Ibu müdahale? 
BAŞKAN-— Sayın Biçer, süreniz 'doldu. .Lütfen... 
OÎLM'l BtÇER (Devamla) — Döktü ama Sayın 

Başkan, konuşturmuyorsunuz Ikli... 
'BAŞKAN — Hepsini dikkate aldım "ve (buna rağ

men süreniz doldu. Uü'dfen sözlerinizi toparlayınız. 
HİLMİ! BİÇER (Devamla) — Bu partiye son gi

renler, Anavatan iktidarının 2,5 yıllık icraatını, (mem
leketi âdeta 'bir şantiyeye çeviren 'icraatını görerek (ve 
beğenerek girmişleridir. (ANAP sıralarından «Bravo» 
sesleri, alkışlar) 

KENAN NURİİ NBHRÖZOĞLU (Mardin) — Sa
na sorduk mu neden oraya geçtiğini? Neden (bunları 
anlatıyorsun? 

MfrJMÎ IBİÇER «((Devamla) — Atatürk çizişti doğ
rultusunda hizmet- veren milliyetçi, muhafazakâr, 
inançlı bu partinin Memleketi aydınlığa götüreceğine 
inancımız tamdır. 

SALİM EREL (Konya) — Sen neymişsin Sayın 
Biçer... 

BAŞKAN — Sayın Biçer, güreniz doldu ve kesm-
Itiler de dikkate alındı. Bu nedenle «hemen sözlerinizi 
bağlayınız efendim. 

HİLMİ BdÇER (Devamla) — Oraya girmekten 
de şeref ve gurur duyuyoruz. 

Şahsen bana oy veren tabandan tek kişinin başka 
(bir partiyi desteklediğini duymadım. Biraz önce al
dığım yüzlerce telgraf masamın üstünde durmakta
dır. 

BAŞKAN ı— Sayın Biçer, hemen bağlayıverin; 
çünkü süremiz doldu, kesintiler de dikkate alındı. 

HİLMİ IBİÇER (Devamla) — Bağlıyorum. 
Sayın arkadaşlar, -süre çok dar olduğu için, bir 

Özel meseleyi izah ederek 'sözlümü bitiriyorum. 
Üzülerek 'ifade edelim ki, her on senede bir re

jimimizde kesinti oluyor. 
EROL AĞAGİL (Kırklareli) Parti değiştirenler 

(de oluyor. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Elbetteki bu hare
ketlerimiz, yapanlara çanak tutuyor ve milletimizin 
başka kurtuluş çaresi olmadığını görmesi ile de bu 
konuda büyük destek buluyorlar ve bu hareketler 
de haklılık kazanıyor. Ortalık biraz rahatlayınca, 
dışarıya mektup yazanlar çıkıyor, kışkırtmalar olu
yor; tahrikler neticesinde dışarıda olaylar daha da 
(büyüyor ve sonra da Meclisi başımıza yıkıyorlar, 

(Hapishaneler doluyor, mahkemeler kuruluyor. Bir 
ide ne görelim, olayların failleri ya rapıorlu çıkıyorlar, 
ya da izinli çıkıyorlar; neticede bunların maşaları 
mahkûm oluyor. 

(BAŞKAN ı— Sayın Biçer, sözünüzü hemen topar
layınız, çok geçti süreniz. 

HİLMİ BİÇER (Davamla) — Mahkûmiyetten 
kurtulan asıl failler, yeniden demokrasi havarisi ve 
yalancı pehliVanlar olarak ortada dblaışmak/tadırlar. 

BAŞKAN — Sayın ©içer, ısüreniz Çok geçti efen
dim; hemen bitirin konuşmanızı. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Bitiriyorum efen
dim, bitiriyorum; bağlıyorum Sayın Başkanım. (SHP 
sıralarından gürültüler) 

SALIM EREL (Konya) — Sayın Biçer, siz ANAP' 
in K'DV'sisiniz. 

(BAŞKAN — Sayın milletvekili, lütfen müdahale 
etmeyin'iz. 

Sayın Biçer, hemen konuşmanızı tamamlayınız. 
H-İLMİİ IBUÇER (Devamla) — Efendim, .susturun 

da konuşayım. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen dinleye
lim. 

ÖMER (KOŞJHAN (Kars) — Süreniz doldu Sa
yın Başkan; kaç dakikadır konuşuyor. 

EROL AÖAÖİL ((Kırklareli) — Yarım 'saattir ko
nuşuyor efendim. 

HİLMİ (BİÇER ((Devamla) — Başta emanetçi 
ve mevsimlik liderlerimiz olmak üzere, (tüm milletve
kili, basın ve diğer ilgililerden rica ediyorum; bu ha
reketlerle bir yere varılamaz. 

SORUR! İBAYKAL (Ankara) — Emaneltçi de 
sensin, mevsimiikde senslin. 

İSMET TURHANGİL (Manisa) — Denizin di
binde yüzüyorsun., 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin. 

HİLMİ BİÇER (Devamla) — Kimsenin kimseye 
hakaret etmeye hakkı yoktur. Düşününüz ki, haka
ret ettiğ'iniz kimseler de slîzin gibidirler ve en az si
zin kadar şereflidirler. İçlerinde onbeş-yirmi senelik 
parlamento tecrübesi olan sizlere hocalık yapacak 
evsafta arkadaşlarımız var. Bizler tombaladan çık
madık; büyük bir metanetle ve mücadele vererek 
seçimle 'sizin gibi buraya geldik. Eğer gerçek demok
rasinin kurulması isteniyorsa, sabırla ve metanetle, 
millî iradeye saygılı olarak sürelerin beklenmesinde 
büyük menfaat vardır, 
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Asılında,, çeyrek muhalefeltinizle mücadelede çok 
da cücesiniz; elinizden hiçblir şey gelmez. Yetişeme
diğiniz c'iğere, «murdar» demeyiniz. 

Sevgi ve saygılar sunuyorum. (ANAP sıraların
dan «Bravo» sesleri, •alkışlar) 

BAŞKAN «— Teşekkür ederim Sayın Bfiçer. 
M. SEYFt OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

grubumuza saflaşma vardır, söz istiyorum. 
Konuşmalarında 'baştan sona kadar sa'fcaş'ma var

dır, yanlış (bilgi verlilmiş'tir; söz istiyorum. 
Partimfee sataşılmışltır, 70 inci maddeye göre söz 

işitiyorum. 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 

yanlış (beyanda 'bulundular, «öz is't'iyorum. 
BAŞKAN — Hangi konuda efendim? 
YILMAZ 'DEMİR (Bilecik) — O tabelayı 'ben 

astım, bizzait burada yazdım; söz 'istiyorum. 
'BAŞKAN — Sayın Demir, o ayrı bir konudur, 

lütfen... 
Önce Sayın Oktay'ın isteğini ıbir alayım. 
Sayın Okltay, partinize sataşıldığı iddiasıyla İçtü

züğün 70 inci maddesi uyarınca siöz istiyorsunuz. 
•Hangi konudaki saltaşmaya cevap vereceksiniz? 

M. SEYlFİ OKTAY (Ankara) — Birleşmeyle il-
Iglili yanlış bilgiler vermiştir. 

' BAŞKAN — İçtüzüğün 70 inci maddesi, sataş
ma nedeniyle söz isteyen sayın üyenin, hangi konu
da sataşıldığını belirtmesini amirdir. 

'M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Efendim «Hül-
leci» demek «suretiyle ve tümü ile sataşmıştır; «çey
rek muhalefetiniz:» demîisjtlir. 

BAŞKAN — Tümü ile ayrı olaydır. 

Sayın Ok'tay, birleşme konusunda partiniz ile il
gili sözler ve «çeyrek muhalefet» sözleri sataşma ka
bul edilmiştir. Ancak, sadece ibu noktalarda ve yeni 
bir sataşmaya imkân vermeyecek biçimde söz veri
yorum. 

YILMAZ DEJMÜR «(Bilecik) — Sayın Başkan, be
nim söz hakkım saklı değil mi? 

BAŞKAN — Sayın Demir, size ibu konuşmanın 
peşinden söz vereceğim. 

Buyurun Sayın Ok'tay. 
M. SEYFİ OKTAY (Ankara) — Sayın Başkan, 

değerli arkadaşlarım; ıbir üyenin gerçek dışı ve ta
lihsiz, hall/ta ahlakla bağdaşmayacak sözleri nedeniyle 
söz almış olduğum için bağışlamanızı dilerim (ANAP 
sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

IBAŞKAN — Sayın Ok'tay, «ahlakla bağdaşma
yacak...» 

M. SEYIFI OKTAY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım... 

BAŞKAN — Sayın Ok'tay.. (ANAP sıralarından 
gürül'lüler) 

M. ŞEYH OKTAY .(Devamla) — Siyasî ahlakla, 
siyasal ahlakla efendim... Düzeltiyorum; siyasal ah
lakla... 

IBAŞKAN — Devam edin. • 
M. SEYIFI OKTAY (Devamla) — Aslında kamu

oyunda, basında, bu Meclis kürsüsünde (transferlerle 
igill söylenen sözlerin çok az olduğu inancındayız. 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Bir arkadaşımız bütün bu söylenen ıgerçekleri, rea
liteleri özlüne sindirmek sureciyle başını önüne eğip 
dinlemesi gerekirken, 'büyük bir cüretkârlık göster
miş, 'tam anlamıyla suçluların 'telaşı içinde byyük bir 
cüretkârlık göstermek suretiyle... (SHP sıralarından 
alkışlar) 

HİLMÜ BİÇER (Sinop) — Utanmaz herif!.. Utan
maz işensin.. 

M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Bu telaşını da 
kamufle edecek bir tarzda cüretkârlık göstermek su
retiyle maalesef, huzurunuza teeddüp ötmeden çıkmış 
ve bu konuşmayı yapalbilm'iştlir; üziücüdür bu durum. 
(ANAP sıralarından sıra kapaklarına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Okltay, sataşma konusunda 
söz aldınız, sadece o konuda konuşun. 

İM. SEYFİ OKTAY (Devamla) — Ona geliyo
rum efendim. * 

NUH MEHMET KAŞIKÇI (Kayseri) — Sözle
rimi geri al. 

M. SEYFİ 'OKTAY (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, Halkçı Parti • ve SODEP birleşmesi, bütün
leşmesi, gerçekten onurla anılabilecek, siyasal tari-
h'imi'zde örnek teşkil edecek yüce bir davranış ol
muştur. (ANAP (sıralarından sıra kapaklarına vurma
lar) 

Halkçı Parti - SOIDEP 'bütünleşmesinde sosyalde-
mokralt düşünce etrafında birleşme ve bütünleşme 
vardır. (ANAP sıralarından gürültüler) 

IBAŞKAN — Sayın milletvekilleri... 

'M. SEYFİ OKTAY (Devamla) — İnançlardan 
îtaviz yokitur, inançlarda birleşime, bütünleşme vardır 
ve inançlar için özveri ıgöstermfiş olma 'gi'bü yüce bir 
davranış ve yüce hareketler vardır bunun İçerisinde; 
ama bugün belli bir düşünceyi savunup, hemen bir 
ıgün sonra onun 'tersini söyleyebilmek, gerçekten si
yasal ahlakla bağdaşabilecek davranışlar değildir. 
(SHP sıralarından alkışlar) 
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Daha (bîr gün önce en acımasız 'tarzda ANAP'ı 
elettiren bir arkadaşımızın, kalkıp da bugün tam ter
sine eleştirisiyle SÖDEP-Halkçı Parti bütünleşmesi 
arasında Ibir bağ kurabilmesi (hiç mümkün değildir. 
Her ne 'tarzda savunmaya kalkarsanız 'kalkın, fbunu 
cüretkârlıktan (başka bir şekilde nitelendirmek müm
kün değildir. Zira, davranışlarmızda'ki gerçeklere ters 
d'üşmdktesiriiz. 

Sanıyorum Ibir daha da 'bu kürsüden SODEP ve 
Halkçı Partin'inlki gibi, inançları uğruna, düşünceleri 
uğruna, halk yararına 'tümüyle özveri (göstererek bü
tünleşme gibi büyük ıbir örneği maalesef talihsiz 'bir 
şdkilde eleştirenıeyecdkslkıiz. Eleştirirseniz (bunun ce
vabını alacaksınız. 
. Yüce Meclise saygılar sunarım. {SOP 'sıralarından 

alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür öderim Sayın Oktay. 
'Sayın Demir, hangi konuda söz istediğinizi açık

lar mısınlız? 
YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkanım, 

o ilanı 'ben astım, arkadaşla da görüştüm; yanlış be
yanda bulundu. 

BAŞKAN — Hangi konuda? 
YILMAZ DEMİR ipledik) — Sayın Başkan, şah

sıma sataşmıştır. 
'BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Biçer'in bah-

sdttiği «Mdbus pazarı» yazısı sizde görülmüştü. Sayın 
iB'içer size ne gibi (bir sataşmada bulundu, belirtür 
misiniz?! 

YİLMAZ DBMİÎR (Bilecik) — Efendim kürsüden 
izah edeceğim. 

©AŞKAN — Yerimizden Başkanlığa ifade ediniz 
de, Başkanlığın takdirine... 

YILMAZ DEMİR ı(Bilecik) — «Türkiye Büyük 
(Millet Meclisini zedeleyici ilân» tabirini kullandı. 

'BAŞKAN — Sizde miydi o? 

YILMAZ DEMİR (Bilecik)• — Evet, bendeydi. 
IBAŞKAN — Sayın İBiçer, o yazı Sayın Demir'de 

miydi?! 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, bu ar
kadaşımız Meefete olay çıkaracaktı, onun için ismini 
vermddim,- «Çantayı altan (bu arkadaş» dedim, başka 
(bir şey söylemedim. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Biçer, «Mebus pazarı» diye 
bahsettiğiniz konuda isim vermedliniz. 

HİLMİ BİÇER ((Sinop) — Sayın Başkan, «Me
bus market» pankartını Sayın Yılmaz'ın elinde gör
düm. 

13 . 5 . 1986 0 : 1 

| (BAŞKAN — Sayın fDemir, bu yazıyı sizin eliniz-
I de görmüşler. 
) Sayın Dem'ir, naniği konuda sataşma var? <(Gü-
I rüMler) 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — «Türkiye Büyük 
I Millet Meclisinlin şerefini 'zedeliyor» dedi. (Gürültü

ler) 
I 'BAŞKAN — «Şerefini zedeliyor» dendi ve siz 
I zedeleyen durumuna düştünüz; bu konuda açıklama 
I Miyorsunuz?1 

TALAT ZENGİN (Malaltya) — Kendisinin astı-
I ğını söylüyor. 

YILMAZ DEM'İR ((Bilecik) — Evet Sayın Baş
kan. 

BAŞKAN — Sayın Demir... (Gürültüler) 
I YILMAZ 'DEMİR. (Bilecik) — Elimde çanta yok, 

Çanta yok... (Gürültüler) 

I (BAŞKAN — Sayın miUetveklilleri, lütfen... Sayın 
milletvekilleri lütfen... 

I Saym milletvekilleri, yüce Millet Meclisinin şe-
I refini zedeliyor biçiminde değerlendirilen «Mdbus pa-
I zarı» yazılı pankartın Sayın Demirce aJit olduğu an-
I laşılmıştır. 
I Sayın Demir yalnız «Meclisin şerefini zedeliyor-
I sunuz» konusunda konuşacaksınız. Lütfen yeni bir 
I sataşmaya meydan vermeyiniz. (ANAP sıralarından 
I 'gürültüler) 
I :B uyurun Sayın Demir. 

HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, kürsü-
I nün hakkını verin. 

SELİM KOÇAKER (Tokat) — Yılmaz Demirin 
I 'ismi geçmedi, tutanaklara bakın Sayın Başkan. 
I (ANAP sıralarından ıgürülltüler) 

YILMAZ DEMİR (Biledik) — «Yılmaz Demir 
I yaptı» diye gazeteler yazdı. 
I BAŞKAN — Gazetenin yazması sorun değil. 

HİLMİ BİÇER '(Sinop) — Tutanaklara bakın 
I hakaretâmiz bir şey yoktur Sayın Başkan. 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Gazetelere yansı= 
I di; Yılmaz Demir olduğu belli. 

BAŞKAN — Sayın Demir, 'bir dakika. 
I Değerli rniiieltvdkilleri, Başkanlık konuşmaları 
I anında takip etmektedir. İçtüzük, sataşma ile ilgili 
I hükmünde sayın milletvekillerine cevap verme hak-
I kını tanımaktadır. Demin Sayın Biçer'in konuşma-
I sında belirttiği temada isim vermediği için üzerinde 
I durulmamıştı; ancak, açıkça Yılmaz Demir olduğu 
I anlaşılınca -Başkanlıkça da tespit edildiği biçimde 
I cevap verme hakkı doğmuştur. 
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HİLMİ BİÇER (Sinop) — Sayın Başkan, haka
ret neresinde?.. Zabıtları getirtip 'balkın; burada kartı 
'herkes gördü. 

YILMAZ 'DEMİR ((Bilecik) — Lüitfen otur, an
latacağım. (ANAP sıralarından gürüitüler) 

HİLMİ 'BİÇER (Sinop) — Burası «izri-n çiftliğiniz, 
kullanın... 

YILMAZ DEMİR (Bilecik) — Sayın Başkan, 
değerli milletvekili arkadaşlarım... 

'BAŞKAN — Sayın Biçer, Başkanlıkça böyle tak
dir edilmiştir. Sizin ıfconu'ştnanız.. (ANAP sıralarından 
gürültüler) 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — ... »ize bir ta
rihsel olgudan, dil farklılığından... 

BAŞKAN — Sayın Demlir, sadece «Dışarıda Mec
lisin saygınlığını düşürüyor» biçimindeki sataşmaya 
cevap verin. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Anlıyorum... 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

Sayın milletvekili. arkadaşlarım, dünyada yerleşik 
düzeni sağlayan iki yöre vardır. 

NABÎ SABUNCU (Aydın) — Bu adam sizi mah
cup edecek. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Birisi Uygur 
Türklerfi, diğeri Medine'de, Arabistan'da. 

TALAT 'SARGIN ı(Toikat) — İyi bilmiyorsun. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bu yaklaşımla, 

sizinle bizim aramızda bir dil farklılığı dbğuyor. Biz 
Uyigurlardaki yerleşi>m nedeniyle, çağdaşlık simgesi 
olarak «Uygar ilişkiler» diyoruz, süz de «Medenî 
münasebetler» diyorsunuz. 

'NUH MEHMET KAŞIKÇI '(Kayseri) — Ne ala
kası var?.. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Bu yaklaşımla, 
ANAP'a igeçen arkadaşlar için «A'NAP'ın KDV'si» 
deniliyordu... 

SALİM EREL (Konya) — Trampalar.. 

YILMA ZDEMİR (Devamla) — Bu KDV'niz ha
yırlı olsun. 

SELİM İKOÇAKER (Tokat) — Siz de SODEP'in 
KOVsıis'in'iz.. 

H. FECRİ ALPASLAN (Ağrı) — Ne alakası var? 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — İkincisi; değerli 

arkadaşlarım, o ilanı... 
BAŞKAN — Sayın Demir, Sayın Demir... 
YILMAZ DEMÜR (Devamla) — İzah edeceğim. 
BAŞKAN — İzah edeceğiniz bir olay yok; açık

ladınız. Lütfen yerinize geçin. (ANAP sıralarından 
fgürülStüler) 

YILMAZ 'DEMİR (Devamla) — Lütfen Sayın 
Başkanım, bitirmedim. 

BAŞKAN — Sayın Demir, bi'tlüi, lütfen yerinize 
•geçiniz; açıkladınız bi'iJti Sayın Demir. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkan, bitirmedim. (ANAP sıralarından sıra kapak
larına vurmalar) 

BAŞKAN — Sayın Demir, bi'tt'i. 
YILMAZ DEMİR »(Devamla) — Sayın Başkan, 

izah etmedim d'aha. 
BAŞKAN — Açıkladınız, uygarca ilişkiler ola

rak belirlediniz. anlaşılmıştır; lütfen yerinize... 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Hayır Sayın 

Başkanım; lütfen... 
BAŞKAN — Sayın Demir, sözünüzü kesiyorum; 

lÜtlfen yerinize... (Başkan tarafından hatibin mikro
fonu kapatıldı) 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Hayır Sayın 
Başkanım, lütfen... Ben izah etmedim daha. 

BAŞKAN — Sözlünüzü kesiyorum; cevap verdi
niz. 

'Bir başka gündem dışı konuda 'geniş açıklama im
kânı bulursanız, yaparısınız. 'Konu anlaşılmıştır, lüt
fen... 

YILMAZ DEMİR ((Devamla) — Sayın Başka
nım, yanlış söyledi. 

BAŞKAN — «Yanlış söyleme» kelimesindeki... 

YILMAZ iDEMflR (Devamla) — Ben düzeltiyo
rum., 

BAŞKAN — Sayın Demir, yanlış söyleme, İç
tüzüğün 59 uncu maddesine g/öre, sizin açıkladığı
nız bir konu yanlış geçerse olur. Saftaşma için söz 
aldınız, (gerekli açıklamayı yaptınız. Yanlış söyleme 
ayrı anlamdır. 

Sözünüzü kesitim, bitmiştir. 
YILMAZ DEMİR (Devamla) — Yanlış söyledi, 

ıben düzeltmek istüyöruım. 

BAŞKAN — Buyurun yerinize Sayın Demir; bit
miştir. 

YILMAZ DEMİR (Devamla) — Hayır efendim, 
bitmedi. 

'BAŞKAN — Sayın Demir, anlaşılmıştır ve bit
miştir. 

Buyurun yerinize Sayın Demir. 
YILMAZ DBMliR (Devamla) — Sayın Başkan, 

anlaşılmadı; ben anlatoadımki daha, arkadaşlar na
sıl anlasın? 

BAŞKAN — Anlaşılmıştır, bitmiştir Sayın De
mir. 
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Buyurun yerinuze Sayın Demir. 
Sayın Demir, Sözünüzü kestim. Bundan sonraki 

zoraki olaydır; o başka eylemdir, lütfen yerinize ge
çiniz. Başka açıklama imkânı bulduğunuz zaman, 
açıklamanızı yaparsınız. 

Buyurun Sayın Demir, yerinize geçin. 
YIUMAZ DEMİR (Devamla) — Sayın Balkan, 

blMrmed'im; izah edeyim... 

3. — Trabzon Milletvekili Mehmet Kara'nın, 
çayda belirlenen taban fiyatı hakkında gündem dışı 
konuşması 

BAŞKAN — Gündem dışı üçüncü konuşmayı, 
çay »taban fiyatları konusunda Trabzon Milletvekili 
Mehmet Kara yapacaktır. 

Buyurun Sayın Kara. 
Sayın Kara, süreniz 5 dakikadır. 

MEHMET KARA (Trabzon) — Sayın Başkan, 
sayın milletvekilleri; çay, ülkemizin en önemli ürün
lerinden 'biri olup, sudan sonra halkımız tarafından 
en çok Ikuilanılan bir içecek maddesidir. Ülkemizde 
Doğu 'Karadeniz Bölgesinde yetiştirilen ve bölge in
sanımın mahdut geçim kaynaklarından biri olan çay, 
200 binin üzerinde ailenin geçim kaynağını da teşkil 
etmektedir. 

Sorunları çok, tarımı ise zor olan çayın, özellik
le son yıllarda takip edilen fiyat politikasıyla, yete
rince desteklenmediğinden yakınmalar hiçbir zaman 
son bulmamıştır. 

Malum olduğu gibi, destekleme alum'ları, herhan
gi 'bir tarım ürününün, müstahsilin emeğini karşıla
yacak bir fiyattan satılmasını sağlamaya yönelik bir 
faaliyettir. Bunun için devletin, herhangi bir ürüne 
verilecek bir taban fiyatı 'belirlerken, enflasyon hızı
nı, girdileri, üreticinin kazancını dikkate alması ge
rekir. Devlet, müstahsili hiçbir zaman, ürününü ma
liyeti altında saıtma mecburiyetinde bırakmamalıdır. 
Ancak, belirlenen taban fiyatlarına 'baktığımızda, ol
ması gerekenin tam aksi ile karşılaşılmaktadır. Örne
ğin; çay müstahsili bu yıl, 250 - 275 lira arasında ta
ban fiyatı bekılerken, 177 lira gibi gülünç bir fiyatla 
karşılaşınca hayal kırıklığına uğramıştır. Bu, geçen 
yıla göre yüzde 26 civarında bir artıştır. İnsaf ile 
konuya bakılacak olursa, yalnız enflasyonun çok al
tında olan bu artışa karşı, gübredeki fiyat artışlarını. 
günlük işçi çalıştırmadaki yevmiye artışlarını ve ça
lışmadaki zor şartları dikkate aldığımızda neticenin, 
tam bir insafsızlık olduğu sonucuna varırız. Bunun 
yanında bir de yüzde 7 stopaj kesileceğine göre, bir 

kilogram çaya ödeneceik para, iki ekmek parası veya 
bir paket sigara parası olamayacaktır; ama bu ic
raatta insaf aramamak gerekir, zira çayda tekel kal-

> dirildi. 
Kurulan fabrikaların en geç bir yıl içinde ken

dilerini amorti etmeleri gerekir. Aksi takdirde sömü
rüye dönüşen serbest piyasa ekonomisi rayına otu
ramaz. 

Sayın milletvekilleri, verilen bu taban fiyatla çay
da tekelin kaldırılmasının amacı daha da belirginleş
mektedir. Öyle İki, amaç alın terini, emeği tüccara 
peşkeş çektirmek şeklinde belirginleşmektedir. Zaten 
iktidarın emeğe saygılı olmadığı biliniyordu; ama 
tüccarla bu kadar el ele, kol kola; emeğe ise düş
man olacağı bilinemiyordu. 

Çayda Tekelin Kaldırılmasıyla 'İlgili Yasa henüz 
piyasada yokken, bazı şirketlere teşvik vermek için 
yıldırım 'hızıyla hareket edenler, nedense, bu şirket
lerin üreticinin geçen yıla ait ürün parasını hâlâ öde
mediklerimi görmezlikten geliyorlar, üreticinin bu ko
nudaki mağduriyetini göz ardı ediyorlar. 

Sayın milletvekilleri, bir kuruluş düşünün; üreti
cinin ürününü alıyor, kendi fabrikasında işliyor, iş
lediği ürünü satıyor, parasını tahsil ediyor, birkaç 
kez devrediyor ve aradan bir yıl geçtiği halde müs
tahsilin parasını hâlâ ödemiyor... Oh, ne âlâ memle
ket, ne âlâ kazanç... 

Sayın milletvekilleri, aradan bir yıl geçtiği halde, 
özel sektörün kapılarımda, enflasyona peşkeş çekilen 
parasını almak için kuyruk oluşturan müstahsile, o 
teşvik acelecileri öncülük yapmalı ve alacaklarının 
tahsillini sağlamalıdır. Aksi halde kendilerini, çay 
müstahsilimi tüccara soydurmakla suçlayacağız. 

Ne acıdır ki, bir zamanlar, büyük Atatürk'ün 
deyimiyle, bu yurdun hakikî efendisi olan üretici, 
bugün devletin de, zenginin de sömürü aracı ol
muştur. 

Bütün bu sorunların yanında çay alanlarının tam 
olarak tespit edilmeyişi, dönüm başına tahditti ürün 
alımı, ürün bedellerinin zamanında ödenmeyişi, 'fiyat 
farkı verilmeyişi gibi hususlar, müstahsilin her za
man göğüslemek zorunda olduğu sorunlardır. Bütün 
bu sorunlar hiçbir zaman halledilmek istenmez; çün
kü kalkınmaya katkı, ekonoıtnıik modelin başarısı, 
müstahsilin bir cebinde devlet elinin, diğer cebinde 
ise özel sektör elinin eksik olmamasına bağlıdır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar) 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kara. 

524 — 
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B) ^TEZKERELER VE ÖNERGELER 

1. — Görüşmelerde bulunmak üzere Amerika Bir
leşik Devletlerine gidecek olan Devlet Bakanı A. Me
sut Ydmaz'ın dönüşüne kadar Devlet Bakanlığına ve
killik etmesi evvelce uygun görülen Dışişleri Bakanı 
Vahit Halefoğlu'nun yerine, hâsıl olan zaruret sebe
biyle. Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın vekillik etmesi
nin uygun görüldüğüne dair Cumhurbaşkanlığı tezke
resi (3/1026) 

BAŞKAN -7 Gündeme geçiyoruz efendim. 
Gündemimizin «Sunuşlar» bölümünde Cumhur

başkanlığının tezkereleri vardır; okutup, ayrı ayrı bil
gilerinize sunacağım. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Görüşmelerde bulunmak üzere 10 Mayıs 1986 ta

rihinde Amerika Birleşik Devletlerine gidecek olan 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğ
lu'nun vekillik etmesi ilgi yazımızla uygun görülmüş
tü. 

Ancak, Devlet Bakanlığına Devlet Bakanı Kâzım 
Oksay'ın vekillik etmesi zarureti hâsıl olduğundan; 
Devlet Bakanı A. Mesut Yılmaz'ın dönüşüne kadar; 
Devlet Bakanlığına, Devlet Bakanı Kâzım Oksay'ın ve
killik etmesinin, Başbakanın teklifi üzerine, uygun gö
rülmüş olduğunu bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu konu 
ile ilgili usul hakkında maruzatta bulunmak istiyo
rum. 

BAŞKAN — Sayın Erel, görüşmeler devam edi
yor; lütfen efendim... 

SALİM EREL (Konya) — Sayın Başkan, bu ko
nu ile ilgilidir. Sayın bakan ile birlikte parlamento
muzdan 3 tane de milletvekili arkadaşımız gitmişler
dir. Bunlar hangi gerekçe ile gitmişlerdir? 

BAŞKAN — Sayın Erel, o ayrı bir konudur. Biz 
sunuşlar bölümündeyiz, bilgiye sunuyoruz; onlar ayrı 
usul konularıdır, bunlarla ilgili değildir. 

SALİM EREL (Konya) — Ayrı değildir. Meclis
ten ne şekilde gitmişlerdir? Kim göndermiştir? 

2. — Görüşmelerde bulunmak üzere Brezilya ve 
Belçika'ya gidecek olan Millî Savunma Bakanı Zeki 
Yavuztürk'ün. dönüşüne kadar Millî Savunma Bakan
lığına vekillik etmesi evvelce uygun görülen Bayın
dırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'ın yerine, 
hâsıl olan zaruret sebebiyle Dışişleri Bakanı Vahit 
Halefoğlu'nun vekillik etmesinin uygun görüldüğüne 
dair Cumhurbaşkanlığı tezkeresi (3/1025) 

BAŞKAN — Diğer tezkereyi okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Görüşmelerde bulunmak üzere 11 Mayıs 1986 ta
rihinde Brezilya ve Belçika'ya gidecek olan Millî Sa
vunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün dönüşüne kadar; 
Millî Savunma Bakanlığına, Bayındırlık ve İskân Ba
kanı İsmail Safa Giray'ın vekillik etmesi ilgi yazımız
la uygun görülmüştü. 

Ancak, Millî Savunma Bakanlığına Dışişleri Ba
kanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesi zarureti hâsıl 
olduğundan; Millî Savunma Bakanı Zeki Yavuztürk'ün 
dönüşüne kadar; Millî Savunma Bakanlığına, Dışiş
leri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun vekillik etmesinin, 
Başbakanın teklifi üzerine, uygun görülmüş olduğunu 
bilgilerinize sunarım. 

Kenan Evren 
Cumhurbaşkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulur. 
C) GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS 

SORUŞTURMASİ VE MECLİS {ARAŞTIRMASI 
ÖNERGELERİ 

L — İstanbul Milletvekili Reşit Ülker ve 9 arka
daşının, trafik kazalarının önlenebilmesi için alınacak 
tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci, 
İçtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir 
Meclis araştırması açılmasına ilişkin önergesi (10/18) 

BAŞKAN — Bir Meclis araştırması önergesi var
dır; okutuyorum : 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Trafik kazaları millî bir felaket halindedir. Son üç 
yılda 182 170 trafik kazasında 16 470 ölü, 145 582 
yaralı veya sakat kaldığını resmî ağızlar bildirmişler
dir. Manevî zarar, arkada bıraktığı acılar onarılrnaz 
niteliktedir. Ayrıca bu yüzden her yıl ulusal ekonomi
miz on milyarlarca lira maddî zarara uğramaktadır. 
Bugüne kadar önerilen; Trafik Yasasını değiştirmek, 
hız kontrolünü radarla yapmak, alkol denetiminde 
çağdaş yöntemler ve araçlar kullanmak, sollama ve 
benzeri önemli trafik kurallarını denetlemek, cezaları 
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ağırlaştırarak etkin duruma getirmek gibi ciddî ön
lemlerin de bir yerde yetersiz kaldığı görülmektedir. 
Cezalar ve on milyarlarca para cezaları da sonucu pek 
fazla etkilemez gözükmektedir. Bu durumda trafik 
kazalarına ve önlemlerine yeni bir yaklaşım göster
mek zorunluğu ortaya çıkmalktadır. Sorun millî bir 
sorun halinde olduğundan bu konuya iktidar ve mu
halefet açısından bakmak da aslında büyük bir ha
ta olur.' Konu millet olarak, bireyler olarak hepimizi 
doğrudan doğruya ilgilendirmektedir. Çoluğumuz ço
cuğumuz, yakınlarımız yolculuğa çıktığında yürekle
rimizi bir sızı sarmakta; sağ sağlim döndüklerinde se
vinmekteyiz. Bu böyle mi olmalıdır? 

Üniversitelerin, yetkili, ilgili ve uzman kuruluşların, 
özellikle .psikolog,-sosyolog ve eğitimcilerin görüşleri
nin alınmasına ihtiyaç vardır. 

Bu nedenlerle trafik kazalarında bugün uygulanan 
önlemlerin ötesinde alınabilecek diğer önlemleri sap
tamak üzere Anayasanın 98 inci, İçtüzüğün 102 ve 
103 üncü maddeleri gereğince «Meclis Araştırması» 
açılmasını öneririz. 

Saygılarımızla. 

Reşit Ülker 
İstanbul 

Günseli Özkaya 
İstanbul 

Onural Şeref Bozkurt 
Çanakkale 

Nuri Üzel 
Eskişehir 

Mehmet Kemal Gökçora 
Bursa 

Hüseyin Aydemir 
İzmir 

Hayrullah Olca 
İzmir 

Sabit Batumlu 
İstanbul 

Yılmaz İhsan Hastürk 
İstanbul 

S. Hüsamettin Konuksever 
Edirne 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunulmuştur. 
önerge, gündemdeki yerini alacak ve Meclis araş

tırması açılıp açılmaması konusundaki öngörüşmeler 
sırasında yapılacaktır. 

B) TEZKERELER VE ÖNERGELER (Devam) 
3. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, 

(6/722) esas numaralı sözlü sorusunu geri aldığına 
' dair önergesi (4/214) 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Gündemin 39 uncu sırasında yer alan, Van İli Er

ciş İlçesindeki tapulama işlemlerine ilişkin 6/722 esas 
numaralı sözlü soru önergemi, yazılı cevap aldığımdan 
geri alıyorum. 

Gereğini rica ederim. 
Saygılarımla. 

Hilmi Nalbantoğlu 
Erzurum 

BAŞKAN — Soru önergesi geri verilmiştir. 

V. — GENSORU, GENEL GÖRÜŞME, MECLİS SORUŞTURMASI VE MECLİS ARAŞTIRMASI 

A) ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 9 
arkadaşının, Hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik 
önlemlerle huzur ve güvenin toplumun çeşitli kesim
lerine ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl 
bir boyut kazanabileceği konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

BAŞKAN — Gündemin, «Genel Görüşme ve Mec
lis Araştırması Yapılmasına Dair Öngörüşmeler» kıs
mına geçiyoruz. 

İstanbul Milletvekili Günseli özkaya ve 9 arka
daşının, hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik önlem
lerle huzur ve güvenin toplumun çeşitli kesimlerine 
ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl bir boyut 
kazanabileceği konusunda Anayasanın 98 inci, İçtü
züğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca bir genel 

görüşme açılmasına ilişkin önergesi üzerindeki öngö-
rüşmelere başlıyoruz. 

Hükümet?.. Burada. 
Önergeyi tekrar okutuyorum: 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

Hükümetin programında birinci sırada yer alan 
sosyal, ekonomik, siyasal sorunların çözümüne bağlı, 
toplumu oluşturan bireylere, ailelere kurum ve kuru
luşlara; diğer bir deyişle, Hükümetin aldığı sosyo -
ekonomik önlemlerle toplumun çeşitli kesimlerine hu
zur ve güvenin ne ölçüde yansıdığı ve gelecekte nasıl 
bir boyut kazanalbileceği konusunda Anayasanın 98 
inci maddesine dayanılarak genel görüşme açılmasını 
gerekli görmekteyiz. 

Hükümetin programında birinci sıraya aldığı, «Hu
zur ve Güven» yalnız anarşi ve terör sınırları içinde 
hapsedilemeyen, Türk toplumunun aile yapısallığı ve 
bireylerinin sağlık ve yaşantısını etkileyen bir kavram 
bütünüdür. 

— 526 



T. B. M. M. B: 104 13 . 5 . 1986 0 : 1 

Bireylerin huzur birikimi, toplum huzurunu oluştu
rur. Bireylerin huzurundan soyutlanan salt toplum 
huzuru, polisiye tedbirlerle boşaltılmış sokaklar ve 
susturulmuş insanların var sayıldığı, yaşama sevinci 
katılmamış somut bir toplum kavramıdır. O nedenle, 
huzur, insanların insan olma ve sağlıkla mutluluğu 
içeren yaşam haklarından kaynaklanan yasalara da-
yılı hukuksal bir nitelik taşır. 

Ekonomik önlemlerle giderilemeyen, çeşitli ekono
mik sorunların başında gelen hayat pahalılığının ve 
çeşitli sosyal dengesizliklerin, sosyal yaşantıya etkileri, 
var olan siyasal sorunlara yeni boyutlar kazandırmış
tır. 

Terör ve anarşinin toplumun korkulu rüyası olmak
tan çıktığını ileri sürerek, toplumun huzurlu ve gü
venli kılındığı iddia edilemez. 
. Bir toplumda olmaması aslolan terör ve anarşinin 

giderilmesiyle sürekli övünç payı çıkarılarak bu övün
cün sürdürülmesii, huzur ve güvenin sadece buna bağ
lanması, modern bir sosyal hukuk devleti ilkeleri ile 
bağdaşmaz. 

Bu nedenle terör ve anarşi dışında yer alan, top
lumu tümü ile huzursuz kılan güven duygusunu yitir
ten sorunlar yığını göz ardı edilemez. Nitekim, hükü
met programında, «Milletin ve Devletin birinci temel 
meselesi» olarak ele alınan, «Huzur ve Güvenin, sağ
lam ve kalıcı temellere oturtulrnaması, siyasî, iktisadî 
ve sosyal politikaların bir bütünlük içinde uygulanma
sına ve birbirleri ile ahenkli ve dengeli yürütülmesine 
bağlı olduğu» vurgulanarak, 

«Devlet otoritesinin zayıflaması, ülke ekonomisi
nin kötüye gitmesinin sosyal dengesizliklerin artması 
huzur ve güvenin bozulmasında ana neden olduğu» 
açık seçik ortaya konmuştur. 

Hükümetin programında belirttiği bu yargılardan, 
hükümetin gene kendi icraatı ile hergün biraz daha 
da ne denli özen gösterebilmiştir? 

«Devlet millet için vardır, toplumun yücelmesinde 
temel unsur insandır» diyen hükümet, ziraat odaların
dan- yükselen çiftçimin, sendikalardan yükselen işçi
nin, feryada dönüşen emekli, dul, yetim ve memur
ların seslerini ne ölçüde duyabilmiş, devletin onlar için 
var olduğunu ve insanın değerine olan inancını nasıl 
sergileyebilmiş, onlara; huzur ve güvenin sağlanmasın
da ne denli özen gösterebilmiştir? 

Türkiyemizde, toplumun çalışan ve çalışmayan çe
şitli kesimleri hükümetten ne ölçüde mutluluk ve ge
leceğe güvenin payını almış ya da mutluluk ve güve
ne paydaş olmuştur? 

Devletlerin tarihinde kısa, bir hükümetin görev 
süresinde uzun sayılabilen zaman dilimi içinde hükü
met, halkın gösterdiği özveri limitini açan dayanıklı
lığa ne ölçüde bir payla katılmıştır. 

işte, toplumdaki siyasal kimlikler, izlenen bu po
litikayı taşıyamamış ve Türk toplumu iddia edilen 
seçeneksizliği kendi oluşturduğu ve kendine özgü bir 
iletişim ile çözerek ya varolan siyasî partilere ağırlık 
koyup onları biçimlendirmiş, ya yeni oluşumların ha
zırlığına yön vermiş ya da destek çekerek ve ilgi ke
serek siyasî göçleri zorunlu kılmıştır. 

Tüm bu oluşumların ortak noktası hükümete kar
şı tavır koyma ilkesinde bulunmuştur. 

Toplumun en duyarlı olduğu ve devletin ana konu
lardan önemli biri olarak yüklendiği sosyal ve siyasal 
barışı" içeren, terör ve anarşi dışındaki huzur ve gü
venin toplumda sağlanması, bugün varolan gerçek
ler ve geleceğe dönük gelişmeler konusunda Anaya
samızın 98 inci ve İçtüzüğümüzün 100 ve 101 inci 
maddeleri gereğince genel görüşme açılmasını saygı ile 
arz ve talep ederiz. 8.5.1986 

İstanbul Milletvekili 
Günseli Özkaya 
ve arkadaşları 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, İçtüzüğümüze 
göre, genel görüşme açnlıp açıılmaıması konusunda hü
kümete, siyasî parti gruplarına, önergedeki birinci 
imza sahibine ya da onun göstereceği diğer ıimza 
sahibine söz ver ilecektir. 

Hükümet ve siyasî parti grupları adına yapılacak 
ıkonuşimalar 20'şer dakika, önerge sahibi ya da onun 
adına yapılacak konuşma 10 dakika olacaktır. 

Kayıtlara göre, hükümetin şu ana Ikadar ıbir ko
nuşma talebi ölmamıştiır. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Söz istiyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın bakan söz istediler. 
Anavatan Partisi Grubu adına Kahramanmaraş 

Milletvekili Mehmet Onur, Hür Demokrat Parti Gru
bu 'adına Sayın Şengün ve önerge sahibi olarak da 
Sayın Özkaya söz istemişlerdi. 

«İLMİ NALBANTOGLU (Erzurum) — Sayın 
Başkan, 'ben de kişisel olarak konuşabilir miyim? 

İBAŞKAN — Ayrıca ıkişisel 'konuşma yoktur Sa
yın Naılbanıtoğlu. 

içişleri Bakanı Yıldırım Akbulut; buyurun efen
dim. 

İÇİŞLERİ BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Erzincan) — Sayın 'Başkan, Tunikliye IBüyük Millet 
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Meclisimin değerli üyeleri; Sayın Özkaya ve arkadaş
larının genel görüşme açılması talebinin konusu, 
huzur ve güvenin toplumun çeşitli 'kesimlerine nasıl 
yansıdığı .olarak belirtilmiş olmakla birlikte, hükü
metin aldığı sosyo-ekonomik tedbirlerin toplumun çe
şitli ıkesiımlerini nasıl etkilediği konusu ile ilişki ku-
ıruilmalk istenmişitir. 'Bu durumda, konuyu huzur ve 
güven konusu olarak mı, yoksa hükümet icraatının 
genel 'bir değerlendirmesi olarak mı tartışmak iste
dikleri açık olarak oltaya kommaımaktadır. 

Diğer taraftan, Anayasanın 98 inci maddesine gö
re, genel görüşme takibinin, toplum ve devlet faa
liyetlerini ilgilendiren belirli bir konunun görüşülmesi 
şeklinde olması gerekir. Halbuki, Sayın Özkaya ve 
arkadaşlarınım huzur ve güven konusu ile ilgilendir-
mdk istedikleri hususlar, sosyal adalet kavramından 
bayındırlık hizmetlerine, İstihdam sorunlarından ge
cekondulara götürülen hizmetlere kadar, hükümetin 
her alandaki icraatıyla ilgili hususlardır. Bu durum 
ıise, genel görüşme kapsamına girmeyen bir taleptir. 

Hükümetin icraatı, ayrıntılarıyla her yıl bütçe 
görüşmelerinde "tartışılır. Bunun dışında, hükümet ic
raatımın genel olarak değerlendirilmesi seçimlerde, 
'vatandaş huzurunda yapılır, icraatı olumlu bulan 
vatandaş oyunu verir, memnun olmayan vatandaş ise 
oyunu vermez. 

Hükümetimizin, huzur ve güven konusuna nasıl 
yaklaştığını birlikte inceleyelim : 

Anavatan Partisi, 6 Kasım 1983 seçimleri için 
yayınlanan seçim 'beyannamesinde, memleketimizde 
alışılmamış bir yol izlemiş ve memleketimizin bütün 
meseleleri arasında en önemli gördüğü 6 meseleyi ön 
plana çıkararak, bu meselelerin çözümü için özel 
politikalar uygulanacağını (bildirmiştir. 

Aynı yaklaşıma, hükümet programımızda da yer 
verilmiştir. Temel meseleler arasında huzur ve güve
min temini konusu ilk sırada yer almıştır. Huzur ve 
güven konusundaki yaklaşımımız ise gayet nettir. 

Ülkede huzur ve güvenin temini, vatandaşın can 
ve mal emniyetinin sağlanması, devletin ilk ve aslî 
görevidir. Bu görev yerine getirilmeden devletin 
varlığından 'bahsedilemez. 

Huzur ve güvenin sağlam ve kalıcı temellere 
oturtulması, siyasî, iktisadî ve sosyal politikaların 
Ibir ıbüıtünlük içinde uygulanmasının, birbiriyle ahenk
li, dengeli yürütülmesine bağlıdır. 

'Bunun yanı sıra anarşi ve terörün yayılışının, 
devletin iktisadî gücüyle ters orantılı olduğu da göz
lenmektedir. Ülkede ekonomik istikrarın bozulduğu 

dönemlerde anarşik olaylarda büyük bir sıçrama 
görülmektedir. 

Bu yaklaşımdan anlaşılacağı üzere, huzur ve gü
ven konusu, öncelikle anarşi ve terörün önlenmesiy
le ilgilidir. Ancak burada şu hususa dikkat çekil
mektedir : 

Anarşi ve terörle mücadele ile elbette huzur ve 
güvenin sağlanması mümkün olmakla birlikte; eğer 
sosyal adalete, ülkenin kalkınması, istihdam, fiyat 
artışiları gibi hususlara önem verilmez ise, huzur ve 
güvenin tesis edilmiş olmasının tam anlamıyla ve 
sağlam 'temellere oturtulmuş olamayacağı hükümet 
programımızda da ortaya konmuştu. 'Önerge sahip
leri de buna atıfta bulunmuşlardır. 

Hükümet programımızda huzur ve güvenin sağ
lanması için öngördüğümüz başlıca tedbirleri de tek
rar hatırlatmakta fayda görüyorum : 

1. Çocuklarımızın ve gençlerimizin millî ve ah
lakî değenlerimizi benimsemiş, Atatürkçü, medenî 
birer insan olarak yetiştirilmesi için eğitim ve öğre
time büyük önem ver ilecektir. 

2. Anarşi ve terörle devamlı ve tesirli bir şe-' 
kilde mücadele edilecektir. 

3. İyileşen huzur ve güven ortamına paralel 
olarak kademeli bir şekilde sıkıyönetim kaldırıla
caktır. 

4. Güvenlik hizmetleri master planı yapılacak
tır. 

5. Emniyet reorganizasyon, modernizasyon pro
jesi uygulamaya konulacaktır. 

6. Güvenlik personeli, sayı ve kalite bakımından 
ihtiyaca yeterli hale gelecektir. 

Muhterem üyeler, huzur ve güvenin temini ko
nusunda hükümetimiz, 12 Eylül döneminde sağla
nan başarının idamesi için lüzumlu bütün tedbirleri, 
büyük bir azim ve kararlılıkla uygulamış ve biraz 
önce işaret ettiğim gibi, vazettiği sekilide sıkıyöneti
mi tedricen kaldırarak normal1 idareye geçilmesine 
başlanılmıştır. 

Bütün dünyada ve memleketimizde terör hareket
lerinin başladığı 1968'ierden bu yana, yaklaşık 20 se
nelik devrenin en huzurlu ve sakin günlerini yaşı
yoruz. ıBunu, yüce milletimizin huzurunda, aziz mil
letimize ve dostuyla düşmanıyla dünya kamuoyuna 
ilan etmekten büyük bir mutluluk duyuyorum. 

Güneydoğu bölgemizde cereyan eden olaylar, dış 
mihrakların güdümündeki bir avuç terörist eşkiyanın 
bu huzuru ve millî bütünlüğümüzü bozmak için gös
terdikleri faaliyetler neticesi meydana gelmiştir. Türk 

— 528 — 



T. B. M. M. B: 104 13 . S . 1986 0 : 1 

Devletinin gücü karşısında bu şakilerin kökünün ka
zınması yakındır. Bunun için gerekli bütün tedbir
leri alıyoruz. 

Sıkıyönetimin kaldurıldığı işitenimizde, gerek ideo
lojik olaylarda, gerekse asayişe müessir olaylarda 
ihiçbir artma görülmemiştiır. Türkiye genelinde, 1985 
yılından 'bir önceki yıla nazaran ideolojik olaylarda, 
kaçakçılık olaylarında ve diğer alaylarda önemli 
oranlarda azalmalar olduğu müşahede edilmiştir. 

Günümüzde bütün dünyada ve komşu ülkelerde, 
özellikle ideolojik olaylarda ve terör vakalarında bü
yük bir tırmanma 'görülmesine rağmen, yurdumuzda 
bu sahada kaydedilen hu müspet gelişme memnuni
yet vericidir. Üstelik bu haşarı, olağanüstü tedbir
lerin 'alınmadığı »bir dönemde elde edilmiş bulunmak
tadır. 

Tabiatıyla hu arada şu gerçeği de belirtmek is
terim : Memleketimiz aleyhine çalışan mihraklar, 
yurt içinde ve yurt dışındaki faaliyetlerine bütün hız
larıyla devam etmektedirler. Hemen her gün ayrı 
Ibir fesat kaynağı ele geçirilmekte, milletimizin ve 
devletimizin aleyhine yapılan faaliyetlerde mücadele 
edilmektedir. 

Sözlerimin burasında bir kere daha ısrarla ilan 
ediyorum : Türk Devletinin, Türk Milletinin, bu gü
zel vatanın birliğine, bütünlüğüne, huzuruna, mutlu
luğuna zarar vermek isteyen herkesin karşısına, de
mokratik rejimin kaideleri içerisinde, hukuk devleti 
anlayışı ile fakat en kati ve en süratli şekilde bir 
an bile tereddüt etmeden çıkacağız. 

Bu tespitlerin ışığında eldeki en son veriler, anar
şi ve terör faaliyetlerinde herhangi bir canlanma, sıç
rama igıjbi. belirtileri, çok şükür göstermemektedir. 
Hükümetimiz döneminde, önceki üç yıllık döneme 
kıyasla, gasp ve soygun olaylarında yüzde 27'lik, 
öldürme olaylarında yüzde 18'lik, zabıta kuvvetleri 
file çatışma olaylarında ise yüzde 67'ılik bir azalma 
meydana gelmiştir. 2,5 yıllık dönem zarfında aldığı
mız bu tedbirlerin müspet sonuçları görülmektedir. 
Esasen önerge sahipleri de bunu kabul etmektedir. 
Huzur ve güveni, anarşi ve terörle mücadeleden ayır
mak mümkün değildir. Önerge sahiplerinin yaptığı 
gibi, huzur ve güveni en genel anlamda ele alırsak, 
o zaman, yolu, içme suyu, elektriği olmayan köylü 
huzursuzdur; sağlık hizmetleri eksik olduğu için, çö
pü toplanmadığı için veya gecekondusu yıkılabilir 
diye huzuru kaçabilir. Bunların çözümü için neler 
yapıldığının tartışılması ise, A'dan Z'ye bütün hükü
met icraatını kapsar ki, sadece huzur ve güveni il

gilendiren bir genel görüşme ölçüsüne sığmaz; her 
biri, ayrı ayrı genel görüşme konusu yapılabilir. 

Önergede ekonomik konulara da atıf yapılmakta 
've bilhassa işçi ve memur gibi ücretli kesimlerin ge
lirlerinin enflasyonist nedenlerle erozyona uğradığı 
ve bu nedenle mutsuz, huzursuz oldukları ima edil- ' 
inektedir. 1984 ve 1985 yıllarında enflasyon oranı ne
dir? Toptan eşya endeksi ve tüketici endeksine göre 
enflasyon hızı şu şekildedir : 

Değerli milletlvekilleri, bu hususun daha iyi an
laşılabilmesi 'bakımından bazı örnekler vermeyi fay
dalı mülahaza ediyorum. Türkiye Şeker Fabrikala
rında çalışan ve ilk defa işe giren bir işçinin 1984 
yılı başında aldığı ücretle, 1986 yılı başında aldığı 
ücreti mukayese edelim ve 1984 yılındaki enflasyonu, 
1985 yılındaki enflasyon nispetleriyle karşılaştıralım 
ve ortaya çıkan durumu hep beraber görelim. 

Şeker fabrikalarından birinde ilk defa işe giren 
bir işçinin 1984 yılı başında almış olduğu ücret 
26 973 lira, 1986 yılı başında almış olduğu ücret 
ise, 72 549 liradır ve artış oranı yüzde 168'dir. Keza, 
yine şeker fabrikalarında 10 yıl çalışmış olan bir iş
çinin 1984 yılı başında almış olduğu ücret 55 794 
lira, 1986 yılı başında almış olduğu ücret ise, 125 271 
liradır ve artış oranı yüzde 125'tir. 

Oysaki, Devlet istatistik Enstitüsünün toptan eş
ya endekslerine göre 1984 yılındaki enflasyon nispe
ti yüzde 53.5; 1985 yılındaki enflasyon nispeti ise, 
vüzde 38.2'dir. Bu iki senenin enflasyon nispetleri 
toplamı da yüzde 91.7 olmaktadır. Tüketici endek
sine göre ise, 1984 yılındaki enflasyon nispeti yüzde 
49.7, 1985 yılında yüzde 44.2 olmak üzere, toplam 
yüzde 93.9 nispetindedir. 

Hangi endeks alınırsa alınsın, görülmektedir ki, 
ilk giren işçiye ve 10 senelik bir işçiye şeker fab
rikalarında yan ödemeleriyle beraber vermiş olduğu
muz ücret artışı enflasyonun üstündedir. 

Keza, Sümerbank Genel Müdürlüğünde çalışan 
ve işe yeni giren bir dokuma işçinin 1984 yılı başın
da almış olduğu ücret 31 097 lira, 1986 yılı başın
da almış olduğu ücret 67 441 lira ve artış yüzde 
118'dir. 10 yıllık bir dokuma işçinin almış olduğu 
ücret ise, 1984 yılı başında 43 961 lira, 1986 yılı ba
şında 91 877 liradır ve artış yüzde 109'dur, Keza 
burada da görülmektedir ki, işçilerimizin almış ol
duğu fazla ücret, enflasyonunun daima üzerinde ol
muştur. 

Bu durumu memurlarda da görmemiz mümkün
dür: . 



T. B. M. M. B : 104 13 . 5 . 1986 0 : 1 

'1983 yılı sonunda bir lise mezunu işe ilk girişte 
17 573 lira alırken, 1986 yılı başlarında 37 546 lira 
almaktadır ve artış, yüzde 1'36'dır. 10 yıllık bir me
mur ise, 1983 sonunda 19 129 lira, 1985 sonunda 
40 389 lira, artış yüzde 1 lıl'dir. Üniversite mezunu 
'bir memur ilk işe girdiğinde, 1983 sonu itibariyle 
almış olduğu ücret 19 129 lira, 1985 sonu itibariyle 
40 389 lira, artış yüzde lH'dir. 10 yıllık bir üni
versite mezunu, 1983 sonunda 21 934 lira, 1985 so
nunda 45 874 lira, artış yüzde 109'dur. 

IBir öğretmen ilk işe girişte, 1983 sonu itibariyle 
23 199 lira, 1985 sonu itibariyle 52 696 lira, artış 
yüzde 127'dir. 10 yıllık bir öğretmen, 1983 sonu iti
bariyle 26 610 lira, 1985 sonu itibariyle 58 967 lira, 
artış yüzdi,e 121'dir. 

Bir polis memurunun ilk işe girişte, 1983 sonu 
itibariyle almış olduğu ücret 21 848 lira, 1985 sonu 
itibariyle almış olduğu ücret 58 221 lira, artış yüzde 
166'dır. 10 yıllık bir polis memurunun 1983 sonu 
itibariyle almış olduğu ücret 24 038 lira, 1985 sonu 
itibariyle- almış olduğu ücret 61 992 lira, artış yüz
de 158'dir. 

Makimin ilk mesleğe girişte, 1983 sonu itibariyle 
almış olduğu ücret 38 726 lira, 1985 sonu itibariyle 
89 719 lira, artış yüzde 131'dir. 10 yıllık bir hâkimin 
1983 sonu itibariyle atmış olduğu ücret 55 924 lira, 
1985 Sonu itibariyle almış olduğu ücret 130 510 lira, 
artış yüzde 133, 

Bir doktorun ilk memuriyete girdiğinde, 1983 yılı 
sonu İtibariyle almış olduğu ücret 42 917 lira, 1985 
yılı isonu itibariyle 101 242 lira, artış yüzde 136. 

10 yıllık bir doktorun almış olduğu ücret, 1983 
yılı sonu itibariyle 47 048 lira, 1985 sonu itibariyle 
108 839 lira, artış yüzde 131. 

Değerli milletvekilleri, görülmektedirki memuru
muza, işçimize daima enflasyonun üzerinde bir üc
ret artışı sağlanmıştır. Zaten hükümet programımız
da da bunu açık ve seçik olarak belirtmiştik. Hatta 
Sayın Başbakanımız bütçe müzakereleri esnasında, 
işçimize ve memurumuza daima enflasyonun üzerin
de bir ücret artışı sağladığımızı beyan etmiş ve üs
telik buna ilave olarak enflasyonun kontrol altına 
alındığını da bilirtmişti. 

Bugün Mart ve Nisan endeksleri de dikkate alın
dığında enflasyonun yüzde 30'un altına çekildiği açık 
ve seçik olarak belirlenmiştir. Artık muhaliflerimizin 
bizi eleştirecek başka yönü de kalmamıştır. Bir tek 
enflasyon nedeniyle eleştirilere tabi oluyorduk, şim
di, söylediğimiz gibi, yüzde 25'lere çekecek duruma 

geldik.; Enflasyon bugünkü endekslere göre, yüzde 
30'un altına indirilmiştir. 

IVIEYISEL VAROL (Erzincan) — Sayın Başkan, 
acaba kiralar ne durumda? 

(BAŞKAN — Sayın Bakan, lütfen toparlayMi. 
iOİŞUBRt BAKANI YILDIRIM AKIBULUT 

(Devamla) — (Muhterem milletvekilleri, zaten genel 
(görüşme önergesinde, «Anarşi ve terörün durdurul
muş olması, vatandaşımızın huzur ve refaha kavuş
muş olması demek değildir» diye bir espriden hare
ket edilmektedir. O halde, anarşi ve terörün fren
lendiği, ortadan kalktığı önerge sahipleri tarafından 
da kabul edilmektedir. Sair konulardaki huzur ve 
güven ise, biraz evvel söylediğim gibi, bütün hü
kümet programını içine alır. 

iBl'bette, eğer evinizde içecek suyunuz akmıyor
sa, yollarınız çamursa," temiz bir şehirde yaşamıyor
sanız, elektriğimiz yanmıyojsa, istediğiniz zaman te
davi edilemiyor'sanız, çocuklarınızı okutamıyorsanız; 
bunların hepsi başlıbaşına huzursuzluk yaratabilir. 
Meseleyi bu açıdan alıyorsak, bizim buna da bir 
diyeceğimiz yoktur. Çünkü biz, bu konuların da bir 
an evvel gerçekleşmesini ve vatandaşımıza bu hiz
metlerin bir an evvel sunulmasını planlamış, prog
ramımıza almış bir hükümetiz ve bunları da gerçek
leştiriyoruz. 

İBakımız, Türkiye 1979 ve 1980 senelerinde büyü-
müyördu, Türkiye'nin büyüme hızı eksiydi. 1984 
senesinde Türkiye'nin büyüme hızı 5,9; 1985 sene
sinde de 5,1 'e yükselmiştir. Büyüyen bir Türkiye'de, 
enflasyonun yüzde 50 - 60'lardam yüzde 30'a ve 30' 
dan da aşağı indiği bir TürkiyeMe, elbettekl daha 
mutluluk, daiha huzur ve daha güven sağlanmış ola
caktır. Bu neticeleri hep birlikte paylaşacağız. Bun
ların neticeleri zaten kendisini şu şekilde göstermek-
'tedir: Atıık Türkiye'de elektriksiz köyün kalmaya
cağını ifade ediyor ve sosyal adaletin bu şekilde ger
çekleşeceğine inanıyoruz. Çünkü, hükümet olduğu
muzda yüzde 40 nispetinde olan köy elektrifikasyo
nu, 1988 yılı başlarında yüzde lOO'e çıkarıldığında, 
artık her vatandaşımız elektrik nimetinden istifade 
edecek ve bu yönü ile huzura ve eşitliğe kavuşacak
tır. Ayrıca telefonda da aynı şeyi söylememiz müm
kündür. ; 

IBiz, medenî imkânlardan istifade ederken, yol
suz, elektriksiz, teletfomuz köylerimizde yaşayan va
tandaşlarımızla kendimizi eşit tutmamız katiyen 
mümkün değildir, işte bu eşitliği ve adaleti sağla
mak üzere hareket ediyor, böylece insanlarımızın 
mutluluğa erişmesine gayret gösteriyoruz,. 
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Biz şuna inanıyoruz: Türkiye gelişme, büyüme, 
modernleşme yolundadır. Her gittiğimiz yerde de bu
nu görüyoruz. Dışarıda çalışan Türk işçisi yurda gel
diği zaman çok farklı bir Türkiye görmektedir. İle
riye baktığımızda, modern ve ileri bir Türkiye nasıl 
olmalıdır diye planladığımızda, karşımıza altyapısıy
la, otoyollarıyia, bütün yurt sathına yayılmış hava-
meydan'krıyla, sulama tesisleri ve barajlarla, en 
ücra köşelere gitmiş telekominikasyon sistemiyle, mo
dern okullarıyla, sağlık tesisleriyle, köylerinden kent
lerine kadar spor tesisleri ve çocuk bahçeleriyle, kü-
tüphaneleriyle modern bir Türkiye hayal ediyoruz ve 
bunun da büyük çapta gerçekleştirilmeye başlandığı
nı görüyoruz. 

Ayrıca, mahallî idarelere vermiş olduğumuz 
ehemmiyet de hepinizin malumudur. Şehirlerimizde 
yaşayan insanlarımıza medenî ölçüler içerisinde hiz
met edebilmek için, mahallî idarelerin imkânlarını 
artırdık; onları hem maddî, hem de kanunî yetki
lerle teçhiz ettik. Bu, şehirlerimizde yaşayan insan
larımıza iyi hizmet verilebilmesi, medenî ihtiyaç
ların sağlanabilmesi amacına matuftur ve yine şe
hirlerdeki insanlarımızın hizmetlerinin görülmesi, on
ların mutluluğu içindir. 

Hepiniz gayet iyi biliyorsunuz ki, bir de Toplu 
Konut Fonu vardır. Toplu Konut Fonunun yolla
rını. usullerini tekrar etmeme vaktim müsait değil. 
Fonda toplanan paralarla senede 100 bin konutun 
yapılabileceği ve böylece evsiz, yuvasız olan insan
larımızın yuvaya kavuşmasının mutluluğunu birlikte 
paylaştığımızdan hiç şüphe edilmemesi gerekir. 

Aynı şekilde Kamu Ortaklığı Fonundan sağlanan 
paralarla barajlarımızın bir an evvel bitirilmesi, yeni 
barajlar yapılması, keza yollarımızın bir. an evvel 
bitirilmesi, yeni oto yollar yapılması, hastane ve okul
lar yapılmasını temin ediyoruz. 

Böylece çiftçimizin sulanabilecek arazilerini su
lamaya gayret ediyor ve onların tarlalarından ala
bilecekleri verimi artırmaya çalışıyoruz. Bunların 
hepsi, adım adım gerçekleşen hususlardır. Böylece 
köylümüzün de mutluluğunu sağlamaya gayret edi
yoruz. 

«Af Kanunu» denilen imar Kanunumuzu da çı
kardık. Gecekondusunun her an yıkılabileceği endi
şesini taşıyan insanların mutlu olması elbette müm
kün değildi. Şimdi gayrimenkullerini, evlerini tapu
ya bağlamak suretiyle onları mutlu kılıyor ve bu 
faaliyetimizi devam ettiriyoruz. 

BAŞKAN — Bağlayın Sayın Bakan. 
İİÇÎŞLER! BAKANI YILDIRIM AKIBULUT 

(jDdvamla) — Muhterem milletvekilleri, Tünkiye ile
ri ve modern bir ülke olma yolundadır. Şehirleriyle, 
kasabalarıyla, köyleriyle bu vakıa kısa zaman içeri
sinde belirmeye başlamıştır; Kim ne derse desin, bu 
değişikliği görmemek mümkün değildir. Şunu her
kes görüyor: Türkiye moderhleşjyor; İthalatıyla, ih
racatıyla, sanayisiyle ve insanlarıyla. Gittiğimiz is
tikamet budur. İhsanlarımız sıkıntılı dönemleri geçir
miş; yeni, gelişen, büyüyen bir döneme girdikleri
nin farkındadırlar. Biz modern, gelişen Türkiye'yi 
temsil ediyoruz. Bu Türkiye'de gençlere, çocuklara 
çok ağırlık veriyoruz. Çocuklarımızın da sıhhatli ol
masını, daha iyi şartlarda yetişmesini ve istikbale 
daha ümitli bakmasını istiyoruz. 

iktidar olarak bizim vazifemiz, bu gelişme istikamet
lerini tespit etmek ve bu istikametlerde en iyi nasıl 
yürüneceğini ortaya .koymaktır ve bunu da milleti
mize anlatmaktır. Onun itici gücüyle birçok engelleri 
rahatlıkla aşabildiğimizden kimsenin, şüphe etme
mesi lazımdır. 

Bu engelleri aşarken en önemli (gördüğümüz hu
sus, birlik ve beraberliğin muhafazasıdır. Bizler, Ana
dolu'daki Millî Mücadeleyi birlik ve beraberlikle 
kazanmışız.; 12 Bylül sonrası karanlıktan çıkışımız da 
böyle bir beraberlik içinde olmuştur. 

İnsanların fikirlerine hürmet edildiği, karşılıklı 
saygı ve sevginin olduğu, fikirlerin zorla değil ikna 
yoluyla kabul ettirildiği, kavganın yerini tatlı bir 
münakaşanın aldığı bir Türkiye hayal ediyoruz. 

Tabiatıyla şunu da çok iyi biliyoruz: Memleketi
mizde demokratik sistemin gelişmesi, kuvvetlenmesi 
ve bütün müesseseleriyle ayakta durması; bizim sağ
lam bir ekonomik bünyeye, kuvvetli mahallî idare
lere, büyük olmayan; ama hazinesi dolu bir mer
kezî idareye sahip olmamıza bağlıdır. Yani, Anaya
samızın ve kanunlarımızın çerçevesinde, yaygın ol
mayan, ferdin hareketinin en verimli hale getirildiği 
bir sistem düişünüyoruz. Çünkü, netice itibariyle bu 
memleketi geliştiren, insanlarımızdaki gelişme ve bü
yüme arzusu, çalışkanlık, kabiliyet ve maharettir. 

Muhterem m'illetvtıklilleri, kuruluşunun 2,5 yılında 
hükümetimiz, bütün üyeleriyle ilk günkü şevk ve he-
yacanla dolu bulunmaktadır, iktidara gelirken, «Tür
kiye'nin çözülemeyecek hiçbir meselesi yoktur» de
miştik. Bu taspMımlizıde yanılmadığımızı, bugün da
ha iyi görüyor ve yürekten hissediyoruz. 

Bir çok meselenin bugün halledilebilmiş olduğu 
görülmektedir. Bunu söylerken, biz, hükümet olarak, 
Türkiye'nin çözüm bekleyen bütün meselelerini çözdük 
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demek istemiyoruz. Dünyada bütün meselelerini çöz
müş hiçbir ülke yoktur. Ülkelerin gündeminde dai
ma problemleri olacaktır. Asıl olan, bu problemle
rin kalitatilf ve kantita'tif özellikleridir. 

Dün sadece yol isteyen köylümüz, 'bugün asfalt is
tiyorsa; dün köy meydanına 'bir tek çeşme isteyen
ler, bugün her evde akan bir musluk istiyorsa; dün 
evrak, dosya, kâğıt ve kalemle çalışan idaremiz, 
özel şirketlerimiz, bugün elektronik beyin kullanı
yorsa; dün manyetolu telefonla konuşanlar, bulgun 
otomatik telef onla konuşuyorsa; dün elektrik kesin
tilerinin ıstırabını yaşayanlar, bugün bu sıkıntıyı 
unutmuşlarsa, o ülkenin meseleleri şekil ve mahiyet 
değiştirmiştir, 

[Mütevazı olmayı en büyük fazilet sayan bir an
layıştan katiyen inhiraf etmeden diyebiliyoruz ki, 
Türkiye, 'hükümetlimizle birlikte medeniyete koşmak
tadır. 

'BAŞJKAN — Sayın Bakan, süreniz doldu,.hemen 
bitirin efendim. 

lîÇIŞLBRt BAKANI YILDIRIM AKBULUT 
(Devamla) — Bitiriyorum efendim, bitiriyorum. 

Bu yarış zor bir yarıştır, kaybedecek bir tek da
kikamız bile yoktur. Bizim milletimiz, bu medeni
yet yarışma bütün benliğiyle katılmıştır. Başarmış-
salk, 'bir şeyler yapabitmişsek, aziz milletimizden al
dığımız güç ve heyecan sayesindedir. Bizim milleti
miz, her kesimi ile milletlerarası camiada bir hay
siyet ve itibar mücadelesine girmiştir. Milletimizin 
katılıp da kazanamadığı yarış olmamıştır. Bugün yü
rüttüğü medeniyet yarışını da muhakkak kazana
caktır. Aziz milletimize olan hu inancımız, hükümet 
olarak bize, rahata kaçan kolaycılığı tercih eden bir 
siyaset yerine, gerçekçi, doğru ve açık bir politika 
uygulama mükellefiyeti yüklemiştir. 

Hükümetimizin ilk 2,5 yıllık dönemi, siyasî tari
himize istikrarlı bir dönem olarak geçecektir; bu ka
naati taşıyoruz. Şüphesiz ki, bu istikrarda, Anayasa-
mız'in istikrara önem veren anlayışı ile başta Sayın 
Cumhurbaşkanımız olmak üzere, bütün anayasal 
kuruluşlarımızın payı büyüktür. Hükümet olarak, 
geçmiş acı tecrübelerimizden ders ve ibret alarak, 
adil ve tarafsız bir anlayışla sevgiyi, kardeşliği, dost
luğu ve uzlaşmayı siyasî hayatımızın esası saydık. 
(Bu güzel ve asil duyguları, dalga dalga toplumumu
zun her kesimine yaymaya çalıştık. Daima kavgadan 
ve münakaşadan kaçındık. Memleketin siyasî tansi
yonunun yükselmemesine özel itina gösterdik. Kav
gayı çıkarmak, geliştirmek kolay; sevgiyi ve dost
luğu pekiştirmek zor ve zahmetlidir. 

iBen, herkese ikinci zor ve zahmetli yolu tavsiye 
ediyorum. Zira, millî huzur ve barış, ancak bu yolun 
sonundadır düşüncesi ile hareket ediyorum. 

'Bu duygularımla hepinizi sevgi ve saygıyla selam- ^ 
lar, genel görüşme açılmasına taraftar olmadığımızı 
'beyan ederim. (ANAP sıralarından alkışlar) 

(BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Anavatan Partisi Grubu adına Kahramanmaraş 

Milletvekili Sayın Mehmet Onur; buyurun efendim. 
ANAP GRUBU ADINA MEHMET ONUR 

(Kahramanmaraş) — Sayın Başkan, Yüce Meclisin 
değerli üyeleri; Anavatan Partisi Grubu adına öner
geye cevap vermek üzere huzurunuza çıkmış bulu
nuyorum. Hepinizi hürmetle selamlarım. 

Önerge sahihinin önergesini çok dikkatle okuduk; 
ancak açık ve müşahhas bir şekilde neye değindiği
ni anlayamadık. Huzur ve güvenle birlikte memleke
tin ekonomik gidişi, vatandaşlarin çeşitli sosyal du
rumları hakkında, tahmin ediyorum, birtakım açık
lamalar beklemek şeklinde yorumladık; o nedenle 
ben de sizlere Anavatan Partisi Gruibu adına müşah
has ve açık bir şekilde önergeye cevap vermek üze
re karşınızdayım. 

(Milletlerin tarihinde bazı anlar vardır ki, gün
lük kaygılardan, küçük hesaplardan sıyrılarak, uzun 
vadeli; fakat kalıcı çözümler getiren kararların alın
ması gerekir. Böyle anlarda, sorunlar çok geniş bir 
bakış açısıyla derinliğine nüfuz edilerek incelenip 
çözülmeye çalışılmalıdır. Hayatî önemi haiz diye ni
teleyebileceğimiz bu sorunlar karşi'siinda hükümetlere 
düşen 'görev, muhalefet gibi, olaya politik kaygılar 
açısından değil, devletin ve milletlin bekası açısın
dan yaklaşmaktır. Bu sorunlara politik perspektiften 
değil, devletin devamı perspektifinden bakmak gere
kir. Devletlerin tarihinde kısa bir hükümetin, gö
rev süresinde uzun sayılalbilen zaman dilimi içindeki 
icraatımızın temel esprisinin bu olduğunu, icraatımızı 
değerlendirirken bu noktanın göz önüne alınmasını 
dilemekteyiz. 

Hükümet programında, milletin ve devletin birin
ci temel meselesi olanak ele alman huzur ve güvenin 
sağlam ve kalıcı temellere oturtulması, siyasî, iktisadî 
ve sosyal politikaların bir bütünlük içinde uygulan
masına ve birbirleriyle ahenkli ve dengeli yürütül
mesine bağlı olduğu vurgulanarak; devlet otoritesinin 
zayıflaması, ülke ekonomisinin kötüye gitmesin'in ve 
sosyal dengesizliklerin artması, huzur ve güvenin bo
zulmasında ana neden olduğu açık seçik ortaya kon
muştur. 

» 
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Bütün bu vurgulanarak ele alınan meselelerin, 
yalnız bizim hükümetimizin değil, bütün Türkiye 
Cumhuriyeti hükümetlerinin ve muhalefetlerinin, bir 
politik çekişme konusu yapmadan, soğukkanlılıkla 
ele .alınması gereken devlet meseleleri olduğu kanaa
timizi bir kez daha tekrarlamak isteriz. 

Sayın milletvekilleri, Türkiye'nin çok kısa bir sü
re önce yaşadığı siyasî ve ekonomik kargaşa hatırla-
rınızdadır. Bu dönemde alınan tedbirlerin bilançosu
nu çıkaracak değiliz; fakat hükümetimizin de ısrar
la takip ettiği istikrar tedbirlerinin gerisinde yatan, 
meseleyi bir politika tercdhinden devlet meselesine 
yükselten espriye değinmek durumundayız. Enflasyo
nun yüzde lOO'leri aştığı, döviz darboğazının günlük 
hayata çok derin bir şekilde tesir ettiği ekonomik 
durumun asıl sebebi nedir? Amacımız, o günkü hü
kümetlerin icraatlarının eleştirisini yapmak değildir; 
fakat hükümetlerin, ithal ikamesi politikasındaki te
mel açmazların sonunda ülkeyi böyle bir duruma sü
rükleyeceğini, istaikrar tedbirlerinin alındığı güne ka
dar göremediklerini de vurgulamaklayız. İstikrar 
tedlbirlerine önceden de sonradan da birtakım eleşti
riler yapıldı. Yalnız şu belirtilmedi : İstikrar tedbir
leri ülke ekonomisini durma noktasından kurtaran; 
yapısal değişikliğin gerçekleştirilebilmesi için kararlı, 
meseleyi politik kaygıların dışında devlet meselesi 
olarak gören bir zihniyetin eseridir. 

Şimdi, çiftçi, işçi, memur, esnaf ve emeklinin mey
dana getirdiği ortadireğin güçlendirilmesi için hükü
metimiz neler yaptı? Geçtiğimiz iki yıllık dönemde, 
toplumumuzun sigortası olan bu kesimin gelir sevi
yesini, enflasyonu körüklemeden artırmak için bir 
seri tedbirler alınmış ve uygulanmıştır. 

Bir malın bedelini kullanan Ödemelidir» düşünce
siyle yapılan zamlar, para basıp enflasyonu körük
leyerek o malın bedelini bütün bir milletin ödemesini 
engellemiştir. Lüks mal ithalatı yasa dışı yoldan, ya
salar çerçevesine kanalize edilerek, haksız kazançla
rın büyük meblağlar halinde bazı grupların elinde 
birikmesi önlenmiş, ortadireğe dönük projelerin fi
nanse edilmesi için, teşkil edilen fonların, lüks mal 
ithalatına uygulanmasıyla da, bu ithalat kesiminin 
insanımızı konut sahibi yapma yolunda kullanılması 
sağlanmıştır. 

Kaliteli mal ithaliyle iç piyasada üretim yapan
lara da örnek olunmuş, mal çeşitlenmesine ve kalite 
yükselmesine yol açılmış, bu yolla stokçuların aşırı 
kazanç elde etmesi önlenerek, insanımızın daha ka
liteli ve daha ucuz mal alması sağlanmıştır. 
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Faturalı hayat uygulamasıyla ortadireğin gelirleri 
artırılmış, hem de piyasaya malî açıdan bir otokont-
rol sistemi getirilmiştir; bu şekilde gelir artırıcı bir 
tedbirin benzerinin bulunmadığım vurgulamak ge
rekir. 

İzlenen ekonomik politika içerisinde ortadireği 
rahatlatıcı bu genel tedbirlerin yanı sıra hükümet, 
memura, işçiye ve bunların emeklilerine ve çiftçiye 
yönelik malî imkânlar yaratmıştır. Personel refor
mu çerçevesinde devlet memurlarına sağlanan imkân
lara değinecek olursak, şunları söyleyebiliriz : 1985 
Malî Yılı iBütçe Kanunu ile memur aylık: katsayısı 
41'den, 46'ya; yan ödeme katsayısı 12'den, 13'e; ya
kacak yardımı da 9 500 liradan, 12 500 liraya yük
seltilmiştir. Malî yılın ikinci yarısında, memur aylık 
katsayısı 49'a; yan ödeme katsayısı 15'e; yakacak 
yardımı da 15 500 liraya çıkarılmıştır. Yakacak yar
dımının 1986 yılının ilk yarısında 18 500 liraya, ikin
ci yarısında ise, 21 500 liraya çıkarılması; memur 
aylık katsayısının da kademeli olarak ocak ayında 56, 
temmuzda ise 62 olması kararlaştırılmıştır. 

Aile, çocuk ve doğuım yardımı ödemelerinde ar
tış sağlanmıştır. 

Kamu görevlilerine ve memurlara çeşitli adlar al
tında ödenen tazminat ve ödenekler, yapılan işin 
ağırlığına göre yeniden düzenlenmiştir. 'Bütçe Ka
nunu ile devlet memurlarına sağlanan katsayı artışı 
ve yakacak yardımı imkânları, otomatik olarak emek
lilere yansıtılmaktadır. 'Erkek iştirakçilere de, ölen eş-
'lerinden dolayı yüzde 50 oranında dul aylığı bağ
lanması kaJbul edilmiştir. 

Katsayılarda sağlanan artışlarla yakacak yardı-
mındaki artışlar, işçi ve ©ağ-Kur emeklilerinin de 
gelirlerine yansıtılmıştır. Emekliler yıllarca, üç aylık
larını alırken uzun kuyruklarda bekleyip türlü zor
luklarla karşılaştılar. Bu durum, emekliler adına ban
kalarda açılan hesaplara aylıklarının transfer edilmesi 
suretiyle çözüme kavuşturulmuştur. Sosyal Sigortalar 
Kurumundan emeklilik talebinde bulunan sigortalıla
ra, en geç 7 gün içinde, avans niteliğinde olmak üze
re, asgarî emekli aylığı bağlanması temin edilmiştir. 

Gelir Vergisi oranı yüzde 30'dan yüzde 25'e indi
rilerek, maaş ve ücretlilerin vergi yükü hafifletil-
rniştir. 

Sayın milletvekilleri, ortadkek kapsamına giren 
çiftçiler için de 'önemli adımlar atılmıştır. Esnaf, sa
natkâr ve küçük sanayi sektörüne Halk Bankasınca 
1983 yılında toplam 159,1 milyar kredi verilmişken, 
bu kredilerin 1984 yılında 207,3 milyara, 1985 yılın-
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da ise 314,6 milyara çıkarılması sağlanmıştır. Ziraat 
»Bankası tarafından çiftçilerimize verilen ziraî krediler 
1983 yiılıında 685 milyar, 1984 yılında 851 milyar 
ve 1985 yılında ise, 1 trilyon 182 milyar lira yük
seltilerek iki misli artış ıgöstermiştiır. 

Esnaf ve sanatkârların defter tutma hadlerinde 
alt sınır önce üç ıroisli artırılmış, sonra da vergi pa
ketiyle bu sınır 100 milyon liraya kadar yükseltil
miştir. 

IKüçük çiftçi muaflığı sınırı üç misli artınllarak 
500 bin liradan 1 milyon 500 'bin liraya çıkarıJmış-
ıtjr. 

Götürü Gider Usulüne Göre Ziraî Gelir Vargi-
sıine tabi olma sınırı da, yine üç misli yükseltilerek, 
4 milyon liradan 12 milyon likaya çıkarılmıştır. 

Esnaf ve sanatkârın durumunu düzeltmek için, 
çok kısa sürede 28 yaygın küçük sanayi sitelerinin 
kurulması gerçeklteştirilmiştir. 

Taban fiyat politikası, ürün değerlerinin enflas
yon oranının üzenine tespit edilmesi esasına dayan
dırılmış, kademeli fiyat esasına göre ürün bedelleri
nin zamanında ödenmesine çalışılmıştır. 

Vergi adaletini yaymak, vergi kaçaklarını azalt
mak ve devlet gelirlerine herkesin iştirakini sağlamak 
maksadıyla Katma Değer Vergisi 1985 yılı 'başın
dan itibaren uygulanmaya başlamıştır. 

Hükümet, emeği ile çalışan insanlarımızın toplu-
sözleşmelerle gelirlerini artırmak maksadıyla iki yıl
lık süre dolmadan, asgarî ücreti yenilemiş ve asgarî 
ücretlerde ortalama yüzde 52 oranında bir artış sağ
lanmıştır. 

Bu noktayı biraz daha açmak istiyorum. 1985 yılı 
Ekim ayı itibariyle 1 milyon 133 bin lişçimin ücret, 
sosyali yardımlar ve diğer çalışıma şartlarını düzen
leyen 3 460 toplu iş sözleşmesinin, işçi ve işveren 
kesiminin serbest iradesiyle 'imzalanarak yürürlüğe 
konduğunu ve hükümetin u'ış başına .geldiğinde 16 bin 
200 lira olan asgarî ücretin, Nisan 1985 tarihinden 
itibaren yüzde 51,1 oranında artırılarak 24 bin 525 
liraya; Ekim 1985 tarihinde ise, bu miktarın yüzde 
68,81 oranında artırılarak 41 Ibin 400 liraya yüksel-
ıtildiğini; böylece ilki yıllık süre içinde asgarî ücre
ttin yaklaşık olarak yüzde 120 oranında artırıldığını 
söylemek isterim. 

Ayrıca, tarım kesiımıi asgarî ücretinin de, iki yıillık 
sürede yüzde 52,27 ilâ yüzde 70,15 oranlarında ol
mak üzere, iki safhada toplam yüzde 122,42 oranın
da artırıldığını söylemeliyiz. 

M. NURİ ÜZEL (Eskişehir) — Bir de yaşam 
masraflarının miktarlarını verseniz. 

MUSTAFA ÇAKALOĞLU (Antalya) — Ceva
bını alacaksınız. 

MEHMET ONUR (Devamla) — Rakamlarla 
cevap veriyorum sayın milletvekilim. 

Bütün bunlara ek olarak, kalkınmada öncelikli 
bölgelerin tespiti ve bu bölgelerde yatırım ve istih
damı teşvik edici tedbirlerin de mevcudiyetini hatır
lamak, hükümetin kronikleşmiş bütün meselelere el 
atıcı tutumuyla Türkiye'nin her yerinde yaşayan in
sanımızın durumunu iyileştirmeye çalıştığını teslim 
etmek gerekir. 

Sayın milletvekilleri, eğitimin sosyal yapının te
mel taşlarından birini oluşturduğu düşüncesiyle, hü
kümet bu alanda da önemli mesafeler kat edici ol
muş ve iki yıllık dönem içerisinde eğitimin muhteva 
ve yapısı, toplumun gelişen ve değişen ihtiyaçlarına 
cevap verecek şekilde yeniden düzenlenmiştir. 

1983 yılı sonuna kadar 28 olan Anadolu liseleri 
sayısı, bu hükümet döneminde, 45'i normal ve 18'i 
teknik olmak üzere, 63'e ulaştırılmıştır. Kalkınmada 
öncelikli yörelerde nüfusu 100'ü, diğer bölgelerde 
250'yi aşan yerleşme birimlerinin tamamı ilkokula 
kavuşturulmuştur. Küçük nüfuslu yörelerde ise ya
tılı bölge okulları vasıtasıyla eğitim sağlanmaktadır. 
Böylece, 7 - 11 yaş grubundaki çocukların tamamı 
için eğitim imkânı sağlanmış ve Cumhuriyet döne
minin en büyük hedefine ulaşılmıştır. 

Yaklaşık 7 milyon ilkokul öğrencisinin bedenen 
ve ruhen sağlıklı gelişmesi için, onlara beslenme saat
lerinde süt, fındık ve incir verilmiş; 4 milyon öğren
ci sağlık taramasından geçirilmiştir. 

öğretmenlerin malî ve sosyal durumlarını iyileş
tirmek üzere, ek ders ücretleri yanında, lojman me
selesinde önemli mesafeler alınmıştır. İki yıl içinde 
2 089 lojman tamamlanmış ve 379 daire satın alın
mıştır. Ayrıca, 4 310 dairelik lojman inşaatına devam 
edilmektedir. 

iki yıl içinde 7 01 o dersanelik 16 lise binası, 13 
öğrenci yurdu, 4 endüstri meslek lisesi ve 312 semt 
sahası hizmete açılmıştır. 

Sporun yaygınlaştırılması gayesiyle spor sahala
rı ve tesisleri kurulmak suretiyle gençliğin anarşi, 
terör ve zararlı alışkanlıklardan uzak tutularak, sağ
lıklı bir nesil yetiştirilmesi temel politika olarak be
nimsenmiştir. Toplumun yücelmesinde temel unsu
run insan olduğu düşüncesi, hükümetin eğitim poli
tikasını yönlendirmektedir. 
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Sayın milletvekilleri, hükümet ekonomik ve sos
yal gelişmenin belirli bir safhadan sonra, yaygın bir 
ulaştırma ve haberleşme ağına olan ihtiyacı göz önü
ne alarak bu iki sektörde ciddî gelişmelere yol açan 
adımlar atmıştır. Toplam kamu yatırımları içinde 
ulaştırma sektörünün payı 1983 yılında yüzde 20,46 
oranında gerçekleşmişken, bu oran 1984 yılında yüz
de 22,40'a yükselmiş, 1985 yılında ise, yüzde 30,4 
oranında gerçekleşmiştir. 1986 yılı yatırım programı
na göre de yüzde 32,5 nispetiyle en ağırlıklı sektör 
olması kararlaştırılmıştır. 

Uluslararası karayolu taşımacılığı- alanındaki ge
lişmeler dikkatle takip edilmiş, darboğazlar büyük 
ölçüde aşılmış ve bu sektör yılda yaklaşık 750 mil
yon dolar girdi sağlar hale getirilmiştir. 1980 yılı so
nunda 10 249 olan TIR aracı sayısı 17 bini aşmış
tır. Demiryollarımızın gerek işletmecilik, gerekse alt
yapı yönünden geliştirilmesi hedef alınmıştır. Yol ye
nilemeleri, çeken, çekilen araç sayıları, yolcu ve yük 
taşımaları son iki yılda önemli gelişmeler göstermiş
tir. 

Haberleşme alanında hizmet kalitesinin yüksel
tilmesi, modern teknolojinin uygulanması yönünden 
son iki yılda önemli neticeler alınmıştır. 1983 yılında 
64,7 milyar lira olan PTT yatırımları; 1984'te 125 
milyar liraya ve 1985 yılında yaklaşık 239 milyar 
liraya ulaşmıştır. 1986 yılı ilk programı 391 milyar li
ra olarak tespit edilmiştir. Teleks problemi ortadan 
kalkmış; 1983 yılı sonunda 1 572 700 olan otomatik 
telefon hat kapasütes'i, 1985 yılı sonunda 2 milyon 690 
'bine ulaşmıştır. 2 yılda telsiz ulaştırmasında önemli 
gelişmeler sağlanmış, 1985 yılı sonu itibariyle 21 bin 
kişiye telsiz ruhsatı verilmiştir. Telefonda da hedefe 
hızla yaklaşılmaktadır. 1985 yılı sonu itibariyle 
416 500 halttı otomatik, 21 561 hattı manuel olarak 
toplam 438 061 telefon hattı tesis edilmiştir. 1984 yı
lında 12 şehrimiz arasında Acele Posta Servisi tesis 
edilmiş, 1985 yılında da bu hizmet 39 şehrimizi daha 
kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Ayrıca, bu servis 
25 adet dış ülkeye de uzatılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, hükümetin iki yıllık icraat 
döneminde, insanımıza koruyucu ve tedavi edici sağ
lık hizmetlerinin götürülmesi, geliştirilip yaygınlaştı
rılmasına çalışılmıştır. Ülkemizde yüksek olan bebek 
•ölümü sayısını düşürmek için genişletilmiş ve hızlan
dırılmış aşı kampanyası ile 5 milyon çocuk, 0 - 5 yaş 
grubu, nüfusun yüzde 82'si, beş bulaşıcı hastalığa 
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karşı bağışık kılınmıştır. Yurdumuzda uygulanan kam
panyanın bu başarısının, dünyada ilk defa bu oranda 
gerçekleştirildiği iç ve dış otoritelerce ifade edilmiş
tir. Batılı anlamda ilk acil tıp merkezi bu yıl 110 ya
tak, 22 Hızır ambulans ve 1 helikopteriyle Ankara'da 
hizmete sunulmuştur. Halka, poliklinik hizmetlerinin 
daha elverişli şartlar altında ve kâfi şekilde verilmesi
ni sağlamak amacıyla Ankara, Samsun, İzmir illerin
de birer, İstanbul İlinde 2 adet kamu sağlığı merkez
leri açılarak faaliyete geçirilmiştir. 

1983 yılında bakanlığa a'it 412 hastane ve bu has
tanelerde de 59 783 yatak mevcut iken, bugün 478 
hastane ve 62 183 yatağa ulaşılmıştır. Ayrıca 53 adet 
hastane yapımı devam etmektedir. 

Tedavi edici sağlık hizmetlerinin ilk basamağı olan 
sağlık ocaklarının 1983 yılında sayısı 1975 iken, bu
gün bu rakam yüzde 48 artırılarak 2 880'e ulaşılmış
tır. Ayrıca 134 sağlık ocağının yapımı da devam et
mektedir. 

Saygıdeğer milletvekilleri, son olarak şunu demek 
istiyoruz : Hükümet, işçi, memur ve bunların emek
lileriyle, çiftçinin durumu iyileştirmek için önlemler al
mış ve almaya devam etmektedir. Hayatî meselelere, 
devlet ve milletin bekası perspektifinden bakan hükü
met, aldığı tedbirler ve izlediği politikalar ile Türki
ye'nin, yalnız bugününü değil, yarınını da güvenlik 
içinde şekillendirmeye devam etmekte kararlıdır ve bu 
uğurda çalışacaktır. 

Sayın milldtivekilleri, sözlerime burada son verir
ken, hepinizi grubum adına saygıyla selamlarım. 
(ANAP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Onur. 
Hür Demokrat Parti Grubu adına Grup Başkan-

vekili Sayın İsmail Şengün; buyurun efendim. 

HDP GRUBU ADINA İSMAİL ŞENGÜN (De
nizli) — Sayın Başkan, yüce Meclisin değerli üyeleri; 
İstanbul Milletvekili Sayın Günseli Özkaya ve değerli 
arkadaşlarının genel görüşme açılmasıyla ilgili öner
geleri üzerinde Hür Demokrat Partinin görüşlerini 
açıklıyorum. (HDP sıralarından alkışlar) Bu münase
betle partimin tüm yetkili kurulları ve Genel Başkanı 
Sayın Mehmet Yazar adına, yüce Meclisin Başkanlık 
Divanına, Anavatan Partili, Sösyaldemokrat Halkçı 
Partili, Demokratik Sol Partili, Vatandaş Partili ve 
bağımsız tüm sayın üyelere derin saygılar sunuyorum. 
(HDP sıralarından alkışlar) 
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SELİM KOÇAKER (Tokat) — Millet adına ko
nuş, milletvekili olarak konuş beyefendi. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) - Sayın Özkaya 
ve arkadaşlarınca verilen önergenin, kendi ifadeleriyle 
özeti şudur : 

Tenor ve anarşinin toplumun korkulu rüyası ol
maktan çıktığımı ileri sürerek, toplumun huzurlu ve 
güvenli kılındığı iddia edilemez. Huzur ve güven, si
yasî, iktisadî ve sosyal politikaların bir bütünlük için
de' uygulanmasına, birbirleriyle ahenkli ve dengeli.yü
rütülmesine bağlıdır. Devlet, millet için vardır, top
lumun yücelmesinde temel unsur insandır. 

Önerge sahipleri, bazı kısımları doğrudan hükümet 
programından alınan görüşlerden hareketle, bu hükü
metin görev süresinde uzun sayılabilen bir zaman dili
mi içinde çeşitli ekonomik sorunların alınan önlem
lerle giderilemediğini ve sosyal dengesizliklerin huzur 
ve güveni etkilediğini, ayrıca siyasal sorunlara yeni 
boyutlar kazandırdığımı ileri sürmektedirler. 

Hür Demokrat Parti olarak, toplumun huzur, gü
ven ve mutluluğunu sağlamak, sosyal refah ve adalet 
«ilkelerini gerçekleştirmek devletimizin temel görevle
rindendir. 

Devlet - vatandaş münasebetlerinde, devletin fonk
siyonu vatandaşa hizmettir. 

Hür Demokrat Parti, Türk Milletinin her ferdinin 
refah ve mutluluğu için, ekonomik, sosyal ve kültürel 
hizmetlerden yararlanmada; fırsat eşitliğini, adil ve 
dengeli gelir dağılımını, sosyal güvenliğini, insan hay
siyetine yaraşan ve çağın ihtiyaçlarına cevap veren bir 
hayat seviyesini sağlamayı hedef almıştır. 

Bu itibarla, önergeyle ilgili görüşlerimizi şöylece 
belirtiyoruz : 6 Kasım öncesi hükümetin baş iddiası, 
huzur ve güvenin ekonomik durumla yakın ilişkili ola
rak sağlanacağı şeklindeydi. Ancak, hükümet ekono
mik politikasıyla ülkede huzur ve güveni maalesef 
sağlayamamıştır; çünkü, Türkiye'de hükümet yanlış 
ekonomik politikalar uygulamaktadır. 

Tekel ve oliglopol nitelikli müesseselerin yüzde 60' 
in üzerinde bir ağırlıkla yer aldığı Türk ekonomisin
de hükürnetin uyguladığı serbest piyasa politikası iş
leyemez ve işlemez. İşlemeyen bu politika sonucu 
serbest piyasa değil, tabiri amiyane ile başıbozuk bir 
piyasa teşlekkül etmiştir. 

Fiyat mekanizmasının işlerlik kazanması ve her 
türlü tekelleşme ile kartelleşmen'iin önlenmesi için dev
let, iktisadî faaliyetleri tedirgin etmeden ve engelleme
den veya kendi görüş ve istikametinde piyasayı şart
landırmadan etkin bir düzenleme fonksiyonu ifa etme

lidir. Türk ekonomisini bu hedefe ulaştıracak alterna
tif düşünce ise, düzenli rekabet ekonomisi modelidir. 

ISayın milletvekilleri, hükümetin uyguladığı ekono
mik politika yanlıştır. Fiyat hareketleri bu yanlış po
litikanın en belirgin ve reddedilmez göstergesidir. Bü
tün dünyada fiyatlarda, son üç yıl içinde çok önemli 
gerilemeler olmuştur. OECD ülkelerinde 1982'de yüzde 
10 olan hayat pahalılığı, 1985 yılında yüzde 3'e çekil
miştir. 

ıBunun yanı sıra, Türkiye için stratejik önemi olam 
petrol fiyatları, son iki yıldır sürekli düşme göster
mektedir. Buna karşılık Türkiye'de fiyatlar 1982 yı
lından itibaren düşmemiş, yükselme eğilim'ine girmiş
tir. Son birkaç aydır açıklanan endeks rakamları, fi
yatların 1985teki ortalama yüzde 40 artış hızının, 
1986\la yüzde 35 - 25'e düşebileceği iddiasını yay-
gınlaşitırmıştır. Ancak, bumu bir başarı saymak müm
kün değildir. Halk diliyle bu bir züğürt tesellisidir sa
yın milletvekilleri. Çünkü bu konuda başarı, OECD 
ülkelerine paralel ve nispî olarak, bugün Türkiye'de 
yıllık ortalama yüzde 7 - 8 fiyat hareketi idrak edil
mesiyle ancak gerçekleşebilirdi. Halbuki şu anda du
rum, fiyat hareketlerinin ancak ve ancak yüzde 30' 
larda gerçekleştiğini göstermektedir. Şu halde, bu bir 
boş övünç ve avuntudan ibaret kalmaktadır. Ayrıca, 
düşen petrol fiyatlarından bütün dünya nasibini alır
ken, Türk tüketicisi, mütevazı da olsa, bundan bir pay 
alabilmeli idi. 

Uygulanan ekonomik politika sonucu gelir dağı
lımı büyük ölçüde bozulmuştur. İşçi, memur ve köylü 
kesiminin millî gelirden 1980'de aldıkları yüzde 60' 
lık pay, 1985'te yüzde 35'e inmiştir. Bu fevkalade ha
zin ve acı bir tablodur. Bu işçi, memur ve köylüdeki 
sosyal huzursuzluğun rakamsal ifadesidir. 

Gel'ir dağılımının bozulmasında rol oynayan diğer 
bir faktör, hükümetin bazı firmalara bilinçli ve amaç
lı olarak birtakım ek teşvik tedbirleri ile kaynak trans
fer etmekte oluşudur. Bu gelir politikasıyla işçi, me
mur, köylü ve esnaf maalesef sefalete hızla sürüklen
mektedir. Orta sınıf çökmekte, fakir daha fakirleş
mektedir. 

Türkiye'de uygulanan gelir politikası yetersiz, hak
sız ve isabetsizdir. Hükümet politikasının bedelini, 
haksız yere gelirden mahrum bırakılan, geliri esir
genen kesimlere ödetmektedir. Marifet, hayat pahalı
lığı ile mücadelenin yanı sıra, gelir dağılımını da iyi
leştirmektir. Bu konuda birini diğerime tercih etmemek 
gerekir. Çünkü, aksi halde orta tabaka kalmayacak, 
bitecektir. 
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Sayın milletvekilleri, gelir dağılımındaki bozulma
ya karşılık, ekonomimizde toplam tasarruflarda ve bu
na bağlı olarak da yatırımlarda bir artma görülme
miştir. 1977 yılında yatırımların millî gelir içindeki 
payı yüzde 21 ken, 1985'de bu pay oranı yüzde 18,5'e 
düşmüştür. Millî gel'ir içinde toplam tüketim harca
malarının oranına baktığımızda da, bu durum yine 
açıkça görülmektedir. Son üç yıldaki-toplam tüketim 
harcamalarının millî gelire oranına baktığımızda, işçi, 
köylü ve esnafımızdan alınıp ufak bir gruba aktarılan 
gelir, bu gruplar tarafından tasarruf ve yatırımlarda 
değil, tüketimde kullanılmıştır. Bunun açık göstergesi 
de, tüketim malları ithalatının 1984 yılında yüzde 95; 
1985 yılında ise yüzde 40 civarında artmış olmasıdır. 

Son yıllardaki fon uygulamaları hükümetin uygu
ladığını ileri sürdüğü serbest piyasa ekonomisi kural
larına da aykırıdır. Çünkü, serbest piyasa ekonomi
sinde kaynakların dağılımında esas fiyat mekaniz
ması olup, idarî kararlar değildir; bugünkü gibi. 
Fon uygulamasında kaynaklar idarî kararlarla kulla
nılmaktadır. Adil olmayan bir vergi niteliği taşıyan 
2,5 - 3 trilyon büyüklüğündeki fonların, kimler eliy
le ve nerelerde kullanıldığı bilinmemektedir. Bu du
rumun, gelir dağılımını daıha da bozduğu ve kaynak 
kullanımında savurganlık yarattığı açıktır. 

Kamu harcamalarının bir türlü disiplin altınla alı-
namayışı, pahalı devlet yönetiminin devam etmesi, 
aşırı KİT zamları bir yandan vatandaşı ağır yükler 
altında ezmekte iken, diğer yandan hayat pahalılı
ğını tahrik eden temel nedenler olmaktadır. 

Ciddî bir program ile bütçe uygulaması ve kamu 
harcamaları disiplin altına alınmadıkça; KİT'leri pi
yasa kuralları içerisinde ciddî bir şekilde işletip, ve
rimliliklerini artırmadıkça, ne hayat pahalılığını ma
kul düzelere çekme imkânı vardır, ne de «Kısa süre
de büyük reformlar yaptık» gibi sözlerin bir anlamı 
Vardır. 

İfade ettiğimiz görüşler muvacehesinde, «Dünya
nın en itibarlı ülkelerinden olduk» iddiaları da, bu 
ülkede huzur ve güveni getirmemiştir. Bu iddialar 
boş bir avuntudan ibarettir. 

OBCD'de sırası gelen hangi ülkeye bugüne ka
dar başkanlık verilmemiştir değerli milletvekilleri? 
İngiltere Başbakanı, kendisini ziyaret eden Başbaka
nımıza, acaba diğer ülkeler başbakanlarından daha 
mı fazla hüsnü kabul göstermiştir? Halkın refahı, 
huzur ve güveninin t u illüzyonlarla ve bu boş övünç
lerle sağlanmayacağı açıktır. 

Değerli üyeler, sözün bu noktasında biraz önce 
sayın hükümet sözcüsü tarafından ve bu arada Ana
vatan Partisinin değerli sözcüsü tarafından ortaya 
atılan bazı iddialara da çok kısa olarak değinmek is
tiyorum. Sayın bakan ifadelerinde, -devamlı olarak, 
son iki yılda enflasyon oranının üzerinde işçi ücret
leri ve memur aylıkları verildiğini iddia etmiştir. Bu 
iddiayı teyit için de bazı müşahhas misallerden hare
ket etmiştir. Sayın balkana göre, şeker fabrikalarında 
bir işçinin iki yıl içinde maaşı yüzde 160'lar oranında 
artmıştır. Sayın bakana göre, Sümerbankta çalışan 
bir işçinin ücretinde de yüzde 158'lik artış mevcuttur. 
Sayın bakana göre, yine verdiği misaller içinde, bir 
memurun eline geçen para 1984 - 1985 yıllarında 
yüzde 109 artış göstermiştir. 

ÖZDEMİR PEHLtVANOÖLU (İzmir) — Doğ
ru. 

İSMAİL ŞENGÜN (Devamla) — Bunun yanı sı
ra, son iki yılda da enflasyon hızı, yine sayın bakana 
göre, yüzde 90'lıar civarında artmıştır. O halde, sayın 
'bakanın iddiasına göre ve bu rakamlar ele alındığın
da, enflasyon oranının üzerinde işçiye ve memura 
ücret verildiği söylenmektedir. 

Peki, müsaade ederseniz ben size başka bir şey 
söyleyeyim - sayın bakan bilir her halde - değerli 
arkadaşlarım; size şunu teklif ediyorum : Bütçenin 
(R) cetvelini açınız, 1984 - 1985 yılında konsolide 
bütçe içinde yer alan müesseselerin çalıştırdığı memur 
ve ücretli sayısını tespit ediniz ve bütçenin (R) cet
velinde, bütçe ile hazineden çıkan bu kişiler için 
ödenen maaş, ek ödemeler, ölüm yardımı, doğum 
yardımı ve bütün masrafları; yani, 'bütün giderleri 
alt alta toplayınız ve bu memurların sayısına bölü
nüz. Göreceksiniz ki, hiçbir şekilde bu verilen ra
kamlar gerçeği yansıtmamak'tadur. Konsolide bütçe 
içinde yer alan memur ve ücretlilerin eline 1984 yı
lında da, 1985 yılında da ortalama artış olarak hiç
bir sekilide, yüzde 30'un üzerinde maaş ve ücret geç
memiştir. 

ÖZDEMİR FEHLİVANOÖLU (İzmir) — Yap 
hesabını da biz de görelim. 

İSMAİL ŞENOÜN (Devamla) — Değerli arka
daşlarım, hayallerle uğraşmayın. Toplumun herhangi 
bir kesimini alıp, bütün topluma yaymaya çalışmayın. 
Gerçekleri konuşalım; ortalamalardan, global rakam
lardan hareket edelim, milleti yanıltmaya çalışmaya
lım. (HDP sıralarından alkışlar) 

Değerli üyeler, bu ülkede huzur ve güven ancak 
şöyle sağlanabilir : Bu ülkede istikrar içinde hızlı 
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ve sürekli 'büyüme ve kalkınmanın gerçekleştirilmesi, 
ımililî ekonominin güçlendirilmesi, yatır um ve üreti
min artırılması, işsizliğin önlenmesi ve tam istiiıda-
mın sağlanması, iktisadî kaynaklarımızın etkin ve 
verimli kullanılması, adil gelir dağılımının temin ©dil
mesi, bölgesel dengesizliklerin giderilmesi ve böyle
ce ancak milletimizin refah ve mutluluğunun artırıl
ması suretiyle (huzur ve güven sağlanabilir; yoksa, 
manyetolu telefondan otomatik telefona kavuşan, 
fakat bir şehirden diğerine konuşacak parayı cebin
de 'bulamayan insanlarla değil. 

Yüce Meclise derin saygılar arz ediyorum. (HOP 
ve SOP sıralarından alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Şengün. 
Sosyaldemokrat Halkçı Parti Grubu adına Erzu

rum. Milletvekili Sayın 'Hilmi Nalbantoğlu. 
Buyurun Sayın Nalbantoğlu. (SHP sıralarından 

alkışlar) 
SHP GRUBU ADİNA HİLMİ NALBANTOĞ

LU (Erzurum) — Sayın Başkan, sayın midletvekilUeri; 
grubum ve şahsım adına hepinizi saygıyla selamlarım. 

Bendeniz grup adına söz istememiştim; ancak 
çok kısa süre önce Erzurum'dan geldim, oradaki 
vatandaşlarımın huzursuzluklarını aksettirmek için 
gündem dışı söz almak istemiştim; ama bu mevzu-
dan dolayı, grup adına konuşma görevi hana veri
lince, 'kişisel yapacağım o konuşmayı, bu defa grup 
adına konuşma şekline dönüştürmeyi de herhalde 'be
cereceğim. ıBu vesileyle sürçülisan edersem, beni 'ba
ğışlamanızı istirham ederim. 

İstanbul 'Milletvekilli Sayın Günseli Özkaya ve 9 
arkadaşı genel görüşme istemişler, ben de konuya 
geldiğim bugün muttali oldum. Ne diyorlar : «Hü
kümetin aldığı sosyal ve ekonomik önlemlerle hu
zur ve güvenin toplumun çeşitli' kesimlerine ne öl
çüde yansıdığı ve 'bunun gelecekte nasıl bir boyut 
kazanabileceği konusunda...» genel görüşme açılma
sını istiyorlar. Bence bu sözlerinde çok iyimser dav
ranmışlar; yani hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik 
önlemlerle sanki huzur ve güven bir miktar sağlanmış 
da, hu huzur ve güvenin toplumun diğer kesimlerine 
ne şekilde yansıdığımı da -tabiî genel görüşme açılır
sa- tetkik etmek istiyorlar. 

Bence memleketimizde huzur ve güven yoktur. 
Evet, anarşi ve terörizm sindirilmiştir; fakat 'bunun 
haricinde memleketimizde birçok anarşiler mevcut
tur. Nedir bunlar diyeceksiniz; basit olarak arz ede
yim : Trafik anarşisi hâlâ var, kira anarşisi hâlâ 

var, yatırım dengesizlikleri anarşisi hâlâ var, gelir 
dağılımındaki anarşiler hâlâ var; velhasılı ibunu, al
dığım o. kısa notlardan dolayı da Ik peşrev olarak 
arz etmiş oldum. 

Hükümet, zaten ekonomik ıbir uygulama yapma-
mıştırki... Hükümetin yapmış olduğu ekonomik uy
gulama, sadece IMF reçetelerini memleketimizde tat
bik etmiş olmasıdır. IMF reçeteleri de, memleketimi
zin gerök sosyoekonomik, gerekse sosyal yapısına ne 
derecede uyar, hiç tetkik (bile etmemiştir. Bu eko
nomik tedbirler -biıliyorsunuz- ta Sayın Özal'ın Dev
let IPlanlama Müsteşarı olduğ.u günden beri; yani 
yedi sekiz senedir tatbike devam ediyor, işte. ne 
yaptı memleketi? Her türlü dengesizlikler; hatta den
gesizlikleri de uygulamalarıyla geliştirmek suretiyle 
devam ettirmekte ve bazı bölgelerimizde daha ziyade 
huzursuzluklar da doğurmaktadır. 

Biraz evvel Anavatan Partisi Grubu adına hu kür
süden konuşan arkadaşımız, kalkınmada öncelikli yö
relerde sanki çok büyük bir yatırım yapmışlar gibi 
(bahsetti; kanıma dokundu. Bir kere siz, kalkınmada 
öncelikli yörelerin edebiyatını yapıyorsunuz. Kalkın
mada öncelikli yörelere ne yatırım yaptınız ki, bu
rada konuşuyorsunuz?... 

Hadi konuşuyorsunuz -sayın bakan da arz ettiler-
eğer iyi şeyler yapmışsanız, memleketin ekonomisi 
iyi yönde gidiyorsa, genel görüşme açılmasından ni
ye kaçıyorsunuz? 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Ondan şüpheniz mi 
var 'Sayın Nalbantoğlu?.. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Şüp
hem çok, arz edeyim. 

Kalkınmada öncelikli yörelerden bahsedildi. Söz
de çok büyük bif muvaffakiyet göstermişler gibi; ki 
bunun edebiyatını biz burada 1950 yılından beri 
dinliyoruz, özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu 
milletvekilleri olarak, o yem borularını çok dinle
dik, protesto ettik; ama olmadı. 

ALİ RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) -^ O ik
tidar değil, bu iktidar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sizin 
'iktidarınız zamanındaki rakamları vereyim; 1984 yı
lından bahsedeceğim. 

SEÇKİN FIRAT (Bolu) — Şiir yazdın mı? 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Biraz 

ciddî olalım, grup adına konuşuyorum. 
BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen müda

hale etmeyin. 
Devam edin Sayın Nalbantoğlu. 
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HÎLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Sayın 
Sanayi ve Ticaret Bakanının 28.9.1984 tarihli yanı
tından . aldığım rakamları arz ediyorum; ona da 
yalan diyemezsiniz : 1984 yılı liçerisinde verdiğiniz 
toplam teşvik belgesi 571 adet olup, Marmara Bölge
si için verdiğiniz belge adedi 254'tür. Eğer söyledi
ğim doğru değilse, Sayın Sanayi ve Ticaret Bakanı 
'beni yalanlasın, iç Anadolu... 

ÖZDEMİR P E H L Î V A N O Ğ L U (İzmir) — Bir 
milletvekili yalan söylemez. 

«İLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — «Ya-
lansa» diyorum, »ben yalan söylemem. 

İç Anadolu Bölgesi içim 74, Ege 'Bölgesi için 89, 
Akdeniz Bölgesi için 57 ve Karadeniz Bölgesi için 
45 adet olmak üzere toplam 519 adet teşvik belgesi 
veriyorsunuz. Buna karşılık Doğu Anadolu Bölgesi 
için 28 adet, Güneydoğu Anadolu Bölgesi için de 24 
adet olmak üzere, toplam 52 teşvik belgesi vermişsi
niz; sadaka... Sizin hükümetimiz zamanında 571 teş-
>vik belgesine yaklaşık toplam 570 milyar liralık teş
vik kredisi verilmiştir. 

Demek iki, Marmara, İç Anadolu, Ege, Akdeniz 
ve Karadeniz Bölgeleri için 519 adet teşvik 'belgesi 
venm'işsiniz; ondan sonra da. «Doğu Anadoluyu, kal
kınmada 'öcelik'H yöreleri kalkındırdı'k» diyorsunuz. 

AUt RIFKI ATASEVER (Tekirdağ) — İsteyen 
aılmış mı? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — İstemiş
ler. İstemese 'bile... 

ıBASKAN — Sayın 'milletvekilleri, lütfen müda
hale etmeyin. 

Sayın Nalbantoğlu devam edin. 
HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Siz teş

vik kredilerinin verilmesi konusunda, (bilhassa, kal
kınmada öncelikli yöreleri kalkındın-yoruz edebiya
tından vazgeçin. Onu arz etmek istiyorum. 

Ekonominin iki tane çocuğu var; bir özel sektör, 
bir de kamu sektörü var. Eğer özel sektörü Doğu 
Anadolu'ya, Güneydoğu Anadolu'ya götüremiyorsa-
nız, kamu sektörünü götürürsünüz; ama o da yok. 

Diğer taraftan, ihaleler yaptınız, bir sürü ihale
ler. Memlekette bu ihaleleriniz zaten bir sürü kim
seyi haksız zengin etmekten başka bir şeye de ya
ramadı. Arkadaşlar, vurgunlar arttı, ihalelerdeki yol
suzluklar arttı. Bir vesileyle de bu konuları bu kür
süden arz ettim. Meclis lojmanları misal, deprem 
konutları misal. Arz ettim bunları. 

KÂZIM İPEK (Amasya) — Meclis lojmanları 
da zamanında bitmedi. 
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HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Boş ver 
onu, kimse oturmaz orada. 

Bu vesileyle, yatırım yapıyorum diye insanları 
zengin etmek, holdingleri iki üç misli kazandırmak, 
memleketi kalkındırmak değildir. 

Bilhassa, yatırımlardaki haksızlıklar, haksız ka
zanç temin etmeler de memleketin huzurunu iyice boz
maktadır. Gelir dağılımları daha da bozulmaktadır. 
Yanındaki evde oturan minibüse binemezken, diğe
rinin, altına Mercedes çektiğini gördüğü zaman mil
let bozulmaktadır; bunu bilesiniz. 

Uyguladığınız ekonominin bazı neticelerinden de 
bahsedeyim : Faize taraftar olmayan bir arkadaşı
nız, bir gün gelip Başbakan oldu, faizler kabardı. 
Neticede ne oldu? Emin olun, şu gün faizler memle
kette hem esnafın, hem tüccarın bonolarını dahi 
ödettiremez hale gelmiştir. Çekler bankalardan kar
şılık görmeden geri dönmekte; iflasları zaten oku
yorsunuz, her memlekette var. Zaten bu ekonomik 
politikanın neticesini memlekette görüyorsunuz, bir 
vesileyle araştırma da açalım dedik... Bankerzedeler 
gözünüzün önünde, yaraları da hâlâ sarılmış değil. 

Sizin, «Özel, liberal ekonomi» diye tutturduğunuz 
politika ile bazı şeyleri özellere, liberallere yaptırma
nız neticesinde; mesela, yeminli bürolar da memle
keti, milleti soyar oldu. Yani, bunu görelim. Yeminli 
bürolar 1,5 milyon kişiden (gerek gecekondu sahibi, 
gerekse kaçak kat yapmış veya inşaat yapmış olan
dan) para aldılar. Yeminli bürolar en az 20 bin lira 
olmak üzere 30, 40 veya 50 bin lira almışlardır. İs
tanbul ve İzmir'i bilmiyorum; belki orada fazla da 
almış olabilirler. Düşünün ki, 1,5 milyon muamele 
için 8 - 10 bin adet yeminli büro 70 - 75 milyar lira 
para topladı. Bugün neticelenen işlemler sonucunda 
gecekonducuya verilen tapu adedi 1 8 - 2 0 bini geç
mez; ama daha fazla olarak 25 bin de diyebilirsiniz. 
Sayın bakanımız da bize desin ki; «Bu 60 bin adet
tir.» Tamam, 60 bini de kabul ederim; ama 1,5 mil
yonda 60 bindir .uygulamanızın neticesi budur. Ya
ni, yeminli büro da icat ettiniz ve bu memleketi, 
bu milletin fakir fukarasına yine soydurdunuz. On
lar da şimdi o tapuları alamamanın ıstırabı ve tedir
ginliği içindeler. Eğer bugün susuyorsa, sokağa dö
külmüyorsa, memleketin huzuruna saygılı olduğun
dandır. 

Bankalar, şirketler; zaten birçokları iflas etti, bir
çokları tasfiye edildi. Zaten basında gördüğümüz 
banka kurtarma hadiseleri, sekiz - dokuz senedir uy
guladığınız ekonomik politikasının neticesidir. 
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Elimde tasfiye edilen ve zarar eden bankaların 
listesi var, size arz edeyim : 

Hisarbank, İstanbul Bankası, Türkiye Bağcılar 
Bankası 1984 yılında tasfiye edilmiştir. 

Diğer taraftan, Çaybank, - herhalde kapandı - De-
mirbank, İktisat Bankası A.Ş. zarar etmiş. Bunlar ne 
oldu bilmiyorum, herhalde Sayın Mâliye Bakanımız 
cevap verirler. Bu, ekonominizin neticesidir. 

Bazı bankalar da, o uyguladığınız faiz hadleri 
dolayısıyla palazlandılar. Çünkü, ekonomi politika
nız büyüğü daha büyük yapıyor, küçükleri de ezi
yor ve iflasa gidiyorlar. 

Bakın, Akbank da palazlanmış. Nasıl? Akbank 
1984 senesinde 7 919 987 338 lira, 1985 senesi so
nunda da 27 milyar lira kâr etmiş. Bunu inkâr ede
mezsiniz; çünkü 24 Nisanda televizyonda reklamlar
da, «Bankamız 27 milyar kâr etmiştir; büyük ban
ka Akbank» diye reklamını izledim. 

Akbank'ın kurucu ortak sayısı 35, adi ortak sa
yısı 3 5'tir. Şimdi kendi kendime düşünüyorum : 70 
ortak 1984 yılında yaklaşık 8 milyar lira kâr etmiş. 
Televizyondaki reklamlara bakıyorum; «Akbank bu 
sene bütün vergisini ödedikten sonra 27 milyar lira 
kâr etmiştir» diyor. Şimdi burada, ortak sayısı olan 
70 rakamı aklımda olduğundan ben bu sefer fıttırı-
yorum; eğer bunu bilse, p kırsaldaki vatandaşım da 
fıttırır. İşte huzur bundan bozulur. Demek ki, gelir 
dağılımındaki dengesizlikleri düzeltici bir ekonomi 
politikası uygulamanız lazım. 

İLHAN AŞKIN (Bursa) — Meşru kazanca mı 
karşısınız? 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Meşru 
kazanca karşı değiliz; ama bu tür kazancın yaygın
laşmasına karşıyız. Sayın bakanım, burada bir ka
nun çıkartırsınız, «Bu tür anonim şirketlerin ortak 
sayısı beşbinden aşağı olamaz» dersiniz, biz de bu
na taraftar oluruz; böylece benim beşbin vatandaşım 
da hiç olmazsa şuradaki 27 milyara ortak olur. 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Aile 
şirketi bunlar. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Onun 
için, gerek gelir dağılımındaki adaletsizlikler, gerek 
ihale yolsuzlukları, gerekse vurgunlar, rüşvetler, ilti
maslar, kaçakçılıklar ve avanta kazançlar çoğalan 
bir memlekette huzur olmaz. 

MAHMUT KARABULUT (Sivas) — Onlar es
kide 'kaldı. 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Zama
nınızda da var, onun içiin arz ediyorum. Eğer bil-

TÜyorsanız, tetkik buyuralım ve varsa <bu haksız-
lîrtarı düzeltelim. 

Ben bu bilgileri Erzurum'dan yeni getirttim. Er-
vırumMaJk'i vatandaş huzursuzdur. Eğer Erzurum 
jomkket'in 'bir parçası &e, memlekette de huzursuz 

'•Vjîeler çoktur sanıyorum. Nelerden dolayı huzursuz-
'ıır?. İşte, gelir dağılımındaki bozukluklardan hu

zursuzdur, 'ihalelerdeki yolsuzluklardan dolayı hu-
: ırsuzdur, ihalelerin değerinden ilki, üç mi'sli fazlaya 
'oriilmesinden dolayı huzursuzdur, adam korumadan 
mzursuzdur, partiliye ihale vermekten huzursuzdur 
•e huzursuzluklar da memlekette huzursuzlukları ar-
irır. Velhasıl işçttmüz dertlidir, köylümüz dertlidir, 

mamur dertlidir, dargeflirli dertlidir, tüccar dertlidir, 
ısnaf dertlidir ve hatta sanayicilmız 'bile dertlidir; bu
nu 'bresiniz, ben de dertliyim... 

SALİM EREL (Konya) — Namuslu adamların 
hepsi dertli, 

HİLMİ NALBANTOĞLU (Devamla) — Bina
enaleyh, eğer dertli'ysek, bir memlekette huzur yo'k-
ur. Dert çok.sa, yapılan ekonomik uygulama bozuk
tur, bunu gözden geçinmek lazımdır. 

Saygılar sunarım. (SHP sıralarından alkışlar.) 

BAŞKAN — - Teşekkür ederim Sayın Nalbantoğ-
'u. 

Şahsı adına, önerge sahÜlbi Sayın Günseli Özka-
"a söz istemiştir; buyurun Sayın özkaya. 

GÜNGÖLlt ÖZKAYA (İstanbul) — Sayın Baş
kan, sayın milletvekilleri; sayın 'bakan cevap verir
ken, önerge konusunda bir usul itirazında bulundu. 
Usul itirazında bulunuiunoa, esasa girilmez; ama 20 
artı tam 13 dakika konuşmak gereğini duyması, bu 
",'enel görüşme 'taleJbirnin ne kadar haklı olduğunu 
gösteren en !bariz delil olmuştur. 

IB'ir konuya daha değinmek istiyorum. Sayın ba
kan, «Güven ve huzur mu, gen'el konular mı, anlaya
madık» dediler. Beriim elimde, beyaz bono gi'bi ba
lkanların Barbakana verdikleri, (boş imzalara dair ya
zılı sorumun cevalbı var. Böylesi teslimliyet içinde 
bulunan sayın bakanların, el'be'tteki Başjbakanın ko-
nuşım al arını, yazılarını ve 'söylevlerini bilmemelerini 
doğal karşılıyorum. 

ÖZDEMİR PEHLİYANOĞLU (İzmir) — Öyle 
b'ir şey olmaz. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Baş
tan, sayın milletvekilleri; hükümet programında, bi
rinci sorun olarak gösterilen huzur ve güvenin toplu
ma yansımasını eleştiriye açmayı bir gerek saydım. 
Huzur ve güven, yalnız silahlı anarşi ve terördeki so-
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yutknara'k yerine getirilmez; 'huzur ve güVen, birey
lerin, aileîerin, diğer açıdan toplumun çeşlitlii kesit
lerinin yaşantısının topluma yansımasıyla ölçülür. 

Türic Halikı, Libya - Amerika savaşı ve radyasyon 
tdiIOkesıine 'bile duyarsız kalacak ölçüde kendi yaşa
mını acıklı sayaibilmiştir. 

SSK, Özal Hükümeti döneminde ortalama brüt 
ücretlerin yüzde 13, net ücretlerin ise yüzde 7 gerile
diğini açıklamış... 

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKA
NI MUSTAFA KALEMLİ (Kütahya) — Hayır, öy
le değil. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — İşçilerin 1985 
teminat alacaklarının 50 milyara ulaştığını saptamış-

. sa; 25 yıl önce her 100 işsizden 64'ü iş bulurken, bu
gün açık işsizlik 5 milyon, DPT'ye göre 3 milyon ise; 
1 milyon 50 bin işçi emeklisi, bir balo biletinin onda 
birini bir aylık emeklilik bedeli olarak alıyorsa, gaze
teler, «SSK, Başbakanı yalanladı» manşetlerini elbet
te atacaktır. 

Bu yılın ilk dört ayında 52 milyara ulaşan borçla 
Emekli Sandığına muhtaç olan memurlar; çeklerine 
kırdırma yasağı gelen ve borçlanmaktan bile yoksun 
olan emekli memurlar yaşamla ölüm köprüsü arasına 
sıkışmışsa; elbette Başbakanın mitinglerinde 600 mil
yonluk araba eleştirilecek, elbette «açız» diyen feryat
lar yükselecek, elbette bir emekli albay çıkıp «Sözleri
niz aşağılara yansımıyor» diyerek polislerin götürme
sini göğüsleyebilecektir. 

Üreticinin alın teri domatesler denize dökülürse; 
bayat, hatta bozuk etler ithal edilerek, Başbakanın biz
zat törenlerle açtığı et tesislerinin iflasına seyirci kalı
nırsa; 2,5 milyon yumurta tavuğu kes'ilip yumurtalar 
bedava dağıtılırken, 2,5 milyon dolarlık yumurta itha
li hoşgörüyle karşılanırsa; iflaslar felaket zinciri ha
lini alırsa, elbette Başbakanın ailesinin 60 milyonluk 
arabası, 40 milyon, 13 milyonluk şahsî menkulleri dil
lere dolanır, gazeteler bunları sütun sütun yayınlar ve 
bu bir servet hesabı olarak gündeme gelir. 

İLHAN AKÜZÜM (Kars) — Bırakın Allah aşkı
na; kuaför parasına kadar söylüyorsunuz. Yapmayın 
yahu, ayıp vallahi. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) —. Tüketim mal
larının ithali 1985'te yüzde 105 artmış... 

Beyefendiler, her şeyi ithal ediyorsunuz; ithal po
litikanıza bir şey demiyoruz. Biraz da demokrasi it
hal etsenize; hatibi dinlemeyi, kutsal sayan; bir ko-
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nuşmacıya, bir hıatibe - bırakınız kadın olmasını - bir 
milletvekilim e saygıyı kutsal sayan demokrasiyi ithal 
etsenize... (SHP sıralarından «Bravo» sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Devam edin Sayın Özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Tüketim ma

lı ithali 1985 yılında yüzde 105 oranında artmış ve 
ihracaat 1986 yılı hedefinin 1/4'üne eşdeğer düzeyde 
kalarak tehlike çanları çalmış; İran ve Irak pazarları 
umut kapısı olmaktan çıkmış; Amerika Birleşik Dev
letleri ve Japonya" korumacılıkta yüzde 9,1 ve yüzde 
13,5 ile kapılarını bizden daha duyarlı olarak bizlere 
açmışsa; yüksek kârlılıkta yüzde 152'den, yüzde 28'e 
kadar tüm sıralamalarda yabancı bankalar yer alıyor 
ve bizim bankaların bazıları da tehlike sinyalleri ve
riyorsa, elbette 237 dış gezi yapan hükümet için ga
zeteler «Seyyar Hükümet» başlığını atacaktır. Ayrı
ca, yalnız bu ayın 22 gününü Ankara dışında geçiren 
Sayın Başbakana, «Sen yükseklerde uçuyorsun, ayak
ların Türk Halkının yaşadığı topraklara basmıyor» 
diyebilecektir. 

Nisan ayı fiyat artışlarında, Devlet İstatistik Ensi-
tüsü, Hazine ve İTO oranları eğer çelişki içindeyse, 
bunlar sağlıklı veriler veremiyorsa; bu, sayı ve oran
ların anarşisi değilse nedir sayın milletvekilleri? 

Sayın Başbakan konut sorununu çözdüğünü söy
lerken, Başbakanlığın ölçülü sayılarına göre 100 met
rekare konut arsasıyla 13 milyon ve Emlâk Kredi Ban
kasına göre de 35 metrekarelik bir konut 14 milyon 
lira iken; konut kredisi 3 milyon 250 bin lira olursa 
«Bu kredi midir, yoksa iane midir?» tartışması elbet
te açılır ve elbette tzmir'deki hükümet desteğindeki 
kooperatif «Baltutanlar» adıyla her gün resimlenerek 
basında yer alır. Bir tesis için üç nedenle ayrı ayrı 
açılış yapılıyorsa, belediyenin mühürlediği ruhsatsız 
yer için mühür sökülüp, törenler düzenlenebiliyorsa 
ve bu hayalî törenlerle milyonlar sarf edilebiliyorsa, 
bu bir tören anarşisi değilse, nedir? 

Devletin polisleri aile resimlerini basına dağıtıyor, 
ya da kayak eğlencelerinde çoluk çocuğu basından so
yutlamada kullanılabiliyorsa, bu, devlet içinde hizme
tin anarşiisi değil de, nedir? 

Merkez Bankası Başkanı bile, «Vatandaş enflas
yonun düştüğüne inanmıyor» diyebiliyorsa, bu hükü
mete olan güvensizlik değilde, nedir? 

İstatistiklerde 1986 yılına kadar intiharlar yüzde 
yüz artmış ise, bu intihar anarşisi değil de nedir? 

Yasalarımızca yasaklanan kumar, Turizm Bakan
lığı takdirine bırakılan yetkilerle - Perde arkası hariç -

I 
! 
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17 kumarhane açılmış ye dönen para çeyrek trilyona 
ulaşımşsa, piyangolar umut kapısı olmuş, at yarışla
rında hileler skandal boyutuna ulaşmış; sporda, para 
dışında kadın da rüşvet metaı olmuşsa, elbette Boz-
kurt özal'ın milyonlar tutan harcırahına gözler çevri
lir ve gazeteler bunları sütunlarına geçirir. (ANAP 
sıralarından gürültüler) 

MUSTAFA ŞAHİN (Kayseri) — Kadın bir mil
letvekili olarak nasıl böyle konuşuyorsun? Çok ayıp, 
çok acı... 

BAŞKAN — Lütfen... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Kısa sürelerle 

üç kez ehliyet değiştirilir; yanlış yazımdan dolayı 100 
milyonluk kitap çöplüğe atılır; babalar karılarını; kız
larını, analar evlatlarını pazarlar; öğretmenden mes
lek kadınına, ileri yaşta emekli kadına kadar fuhuş 
sefaletinde basılırsa... (ANAP sıralarından gürültüler) 

Yalan mı beyler? Her gün okuyorum bunları...- Si
zin şu anda yüzünüzün kızarması, içinizin sızlaması 
lazım. (ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Terbiyeli 
ol, senin yüzün kızaracak. 

BAŞKAN — Sayın özkaya, siz devam edin. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — «Analar ev

latlarını pazarlıyor»... (Gürültüler) 
HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş

kan, sözünü geri alsın. 

BAŞKAN — Sayın Artukarslan... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bunu ben 

söylemiyorum; madem okumayacaktınız, ne diye mil
letvekilliğine talip olup, gelip buraya oturdunuz? 
(ANAP sıralarından gürültüler) 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Sayın Baş
kan, söyleyin sözünü geri alsın. Meclise «terbiyesiz» 
diyemez. (Gürültüler) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, sayın milletvekilleri, 
lülfen... 

ABDULLAH ÇAKIREFE (Manisa) — Sen otur 
yerine terbiyesiz herif. 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Terbiye
siz sensin; haddini bil. 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, lütfen oturun 
yerinize... (Gürültüler) Sayın Çakırefe, Sayın Artu
karslan lütfen efendim... 

HAKKI ARTUKARSLAN (Bingöl) — Haddini 
bil... 

BAŞKAN — Sayın milletvekilleri, karşılıklı ko
nuşmayın... 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — ... fuhuş sc 
faletinde basılırsa; utanacakları yerde bu kadınlar, 
polislere, «Ölelim mi?» diye bağırırsa; bu, ahlak du
varını aşan değer yargıları anarşisi değilse, nedir? 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Onlar isteyerek 
yapıyorlar. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sayın Bayan 
Özal'ın Antalya'da resmî protokolla karşılanması, İz
mir'de bir lise ziyaretinin, söylev ve taç törenine, dö
nüşmesi, siyaseti okullarda yasaklayan yasalara karşı 
gelmek, hukuk anarşisi değilse, nedir? (SHP sıraların
dan «Bravo» sesleri) 

«Ben barışçıyım» deyip deyip; «Falanca zat hesap 
bilmiyor», «Ben Demirel'le rekabet etmiyorum», 
«Anahtar bizde», «Barajları bize sorun, başkasına de
ğil», «İnsanları kandırmak için seyahat yaptım», «Ya
zar grup kurarsa 84*ü işletirim» ve benim hiç alışık 
olmadığım bir kelime olduğu için kullanamıyorum : 
«... üstüne oturdular», «Avııcunu yalasınlar» gibi söz
lerle, Başbakan, parlamento dışı siyaset odaklarının 
tahrik kaynağını oluşturmuştur. Başbakan özellikle 
bu kürsüde «... üstüne otursunlar» ya da «Ayucunu 
yalasınlar» diye kimi, kimleri kastetmiştir, hangi ama
cı gütmüştür? (ANAP sıralarından gürültüler) 

ÖZDEMİR PEHLİVANOĞLU (İzmir) — Gocu-
nanlan kastetmiştir. 

BAŞKAN — Siz devam edin Sayın Özkaya. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Eğer Başba

kan bu deyimlerle, demokrasi aynasını yeni bir siyasî 
makyajla görüntülemek istemişse, bu makyajı sade
ce kendisi kullanmış olacaktır. 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, lütfen toparlayınız. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Toparlıyo

rum Sayın Başkan. 
Bir süre önce Başbakanın hazırlattığı 84 üncü mad

de değişikliği ne kadar hukukî ise, Yüce Meclisin tas
vibini kazanmaması da o kadar hukukîdir. Meclisin 
iradesıi, maddenin değişmemesi biçiminde tecelli et
miştir. Tekrar ediyorum: Meclislin iradesi, 84 üncü 
maddenin değişmemesi biçiminde tecelli etmiştir. Bu 
durumda Başbakanın Meclis iradesi yerine kendi ira
desini egemen kılması ve televizyonda partisine yapı
lan iltihaklarla ilgili, «84 üncü maddeyi işletmeyece
ğiz» diyerek, grubunun iradesini de kendi iradesiyle 
özleştirmesi ne Anayasa ile, ne yasalarla, ne de huku
kun temel ilkeleriyle bağdaşmaz. 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Size göre... 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — DSP ve.SHP 

milletvekilleriyle ilgili itiraz konusunu, komisyonlarda 

— 542 — 



T. B. M. M. B: 104 13 . 5 . 1986 O : İ 

aylarca bekleten ve bu bekletme sırasında basına de
vamlı bilgi verip, bu konuda devamlı konuşmayı iti
yat haline getirenlerin bu tutumunun ciddî, tutarlı ve 
hukukî hiçbir izahı yoktur. Eğer siyasette, böyle si
yasal şantaj politikaları izlemek, dahiyane taktik ola
rak değerlendiriliyorsa, hukukun ilkelerini çiğneme 
ve yasalar yerine, keyfî ve kişisel yorumlarla, devlet 
yönetimi politikaları gündeme gelmiş demektir. Bu
nun yasal sonuçlarına katlanmayı göze alanlar, meş
ruiyet tartışması çıkarmamak için ara seçimleri der
hal ilan etmeli; «O benim kafanıdadır» deyip sürün
cemeye bırakmaktan vazgeçmelidir. (ANAP sıraların
dan gürültüler) 

ÜNAL YAŞAR (Gaziantep) — Politikayı öğren. 
SADÜM BREL (Konya) — Nerede o yürek. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Hiç 'kimse 
Anayasayı donma noktasına getirerek, Ibeklen't'iye al
maya muktedir olamaz. Bir erken seçim yapılırsa biz
ler gîddbiliriz; ama bu memlekette şu sıraları boş bı
rakmayacak memleketin gerçek temsile iteri gelir. 
'(ANAP sıralarından gürültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya, bağlayın lütfen. 
GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Bu huzursuz 

ve güvensiz ortamın sıürmesü, yasal olarak engellen
melidir. Zira 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Kendi-
rJizi bu kadar hakir görmeyin. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben kendimi 
hakir görimüyorum, ben Mecl'isDen sîzlerden şikâyet 
edîyoruım halka. 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Temsil 
yeteneğiniz yok mu sizlin?. Bu Mecliste siz de yok 
musunuz?. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Ben kendime 
o 'kadar güveniyorum ki, tek başıma 'bağımsız mu
halefet mücadelesi yapıyorum. (SHP sıralarından 
«Bravo» ses'îeri, ANAP sıralarından gürültüler.) 

MUSTAFA UĞUR ENER (Kütahya) — Temsil 
yeteneğiniz yok. 

VI. — SORULAR 

A) SÖZLÜ SORULAR VE CEVAPLARI 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi 'Nalbantoğlu' 

nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

BAŞKAN — Gündemin «Sözlü (Sorular» kısmı
na geçiyoruz. 
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GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Benim ken
dime-güvenimin yüzde 'biri keşke sende olsa... (Gü
rültüler.) 

BAŞKAN — Sayın Özkaya lütfen, Sayın Özkaya 
bağlayınız efendim. 

GÜNSELİ ÖZKAYA (Devamla) — Sonuçta, dev
letin başlıca öğelerinden millet mefhumu; ortaçağda, 
«Kadının oanı yar mı?» diyen papazların bu görüşü
nün, 1986 yılında Özal tarafından «Fakirin canı 
var mı?» IbÜçîminde gündeme geldiği; devletin diiğer 
ög'esi toprağın, «Türkiye parsel parsel satılmakla Ibit-
msz» biçimimde değerlendirildiği ve yine devletin di
ğer 'bir öğesi olan paranın, dolarla kiralama usulü, 
turizm, emlak, mevduat, maaş ve markla açık artırma 
yöntemleriyle Türk Liram, ulusallık simgesinden uzak
laştırılmıştır. 

Sayın milletvekilleri, anarşi yalnız silahla olmaz; 
yukarıdaki olaylar silahsız anarşinin özet örnekleri-
dir. 

'Bugün; Türic - İş genel grev; esnaf dernekleri kon
tak kapatma seslerini yükseltiyorlarsa; partiler eğer 
meydanlara sığmıyorsa; 6 Karsım seçimlerinde sosyal 
'barışı sağlamakla görevli Başbakan, hükümet ve ik
tidar partisi, alksine tüm sosyal ve siyasal kurumları 
tahrik ederek, parlamento, hükümet ve anayasayı bir 
telle şahusla temsil etme yöntemiyle, devlet ve cum
huriyet kavramlarını altiM etmiştir. 

İşte bu nedenle genel görüşme 'hir zaruret halini 
almıştır; ama bu genel görüşmeyi 'bugün burada aç-
mayacakjsımz, Türk Milleti 'bu genel görüşmeyi san
dık başında en 'kısa zamanda açacaktır.. 

Saygılar sunarım. («Bravo» sesleri, alkışlar.) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın özkaya. 
Genel görüşme üzerindeki ön görüşmeıler tamam

lanmıştır. 
Genel görüşme açılmasını oylarınıza sunuyoruîrn : 

Genel görüşme açılmasını toalbu'l edenler... Genel gö
rüşme açılmasını kaJbul etmeyenler... Genel görüşlme 
açılmaisı ka'bul edilmemiştir. 

VE CEVAPLAR 

1 İndi sırada, Erzurum Milletvekili Hilmi Nal-
banıtoğlu'nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yönetici
lerin gflda alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına 
'ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın NalIbanCcğlu . Buradalar. 
Sayın Balkan?. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir, 
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2: — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü sorusu ve Devlet Bakanı Abdullah 
Tenekeci'nin cevabı (61660) 

'BAŞKAN — 2 nci sırada, Edirne Milletvekili Tür
kân Turgut Ankan'ın, Prelevman Fonu'nun 1984-1985 
yılları gelir ve gi'derierine ilişikin Devlet Balkanı ve 
Başlbakan Yardımcısından sorusu vardır. 

Sayın Arıkan?. Buradalar. 
Oevap verecek sayın ıbakan?. Buradalar. 
Soruyu okutuyorum : 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Devlet Bakanı ve .Başlbakan 

Yardımcısı Sayın 'Kaya Erdem tarafından sözlü ola
rak cevaplandırılması için gereğini saygılarımla arz 
ederim. 

Türkân T. Arıkan 
Edirne 
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sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince teşkil edil
miştir. Fonun gelirleri, gerçek ve tüzelkişilerce Av
rupa Ekonomik Topluluğuna ihraç edilecek dökme 
zeytinyağının her 100 kilogramından 4,5 hesap bi
rimlik ve çavdarın her tonundan 8 hesap birimlik 
sınırlar dahilinde, AET tarafından yapılacak Prelev
man indirimlerinin ülkemize intikali temin edilmek
teydi. 

Kamu kuruluşları, gerçek ve tüzelkişiler ile ta
rımsal kooperatiflerin hazırlayacakları proje teklif
lerinin bu fondan yararlandırılması amaçlanmış ol
makla birlikte, bu konuda arzulanan yönde bir faali
yet gerçekleştirilememiştir. 1983'ten sonra AET'ye 
dökme zeytinyağı ve çavdar ihracatı yapılmamış ol
ması nedeniyle fonun işlerliği kalmamıştır. Nisan 
1986 itibariyle fonda mevcut 765 milyon Türk Li
rası, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığının 28 Ni
san 1986 tarihli yazısıyla, Türkiye Cumhuriyet Mer
kez Bankasından Hazinece bütçeye gelir kaydedil
mek üzere devredilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Arıkan, açıklamanız olacak mı efendim? 

TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — İzni
nizle Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Arıkan. 
TÜRKÂN TURGUT ARIKAN (Edirne) — Sa

yın Başkan, değerli milletvekilleri; sayın bakan bu 
isimde bir fonun olmadığını söylediler. 5 Kasım 1984 
tarihli Resmî Gazetede bu fonla ilgili bir yönetmeli
ğin ismini okuyorum : Gerçekten fonun ismi «Tarım
sal Ürünlerin İhracatının Geliştirilmesi ve Tarımsal 
Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonuna Dair Yö
netmelik» ve içinde «(bundan böyle «Prelevman Fo
nu» diye zikredilecektir)» deniyor. 

Aynı Resmî Gazetede, yine bu fonla ilgili ola
rak, Başbakanlık Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlı
ğınca yayınlanmış bir yönetmelik var. Burada da 
«Tarımsal Ürünlerin ihracatının Geliştirilmesi ve 
Tarımsal Yapının Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu 
(Prelevman Fonu)» ndan Yararlanmasına Dair Yö
netmelik» olarak belirtiliyor. 

Anlaşılıyor ki, bu fondan Hazine ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı sorumludur, yönetimi ve denetimi Hazi
ne ve Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından yapılmak
tadır. Yine anlaşılıyor ki, Hazine ve Dış Ticaret Müs
teşarlığı fonu oluşturmuş; ama ondan sonra ismini 

Soru 1. «Preleviman Fonu» nda 1984 yılında top
lanan kaynakların tutarları ayrı ayrı nedir?. 

a) Varsa, 1983'den devreden 'bakîye, 
b) Prelevman .indirim tutarları, 
c) \30 gün içinde kapanmayan avanslardan fona 

iade edilen, 
d) Diğer gelirler. 
Soru 2. Bu fonMan, 1984 yılında yapılan harca

maların tutarları ayrı ayrı nedir?. 
a) Fonlara ta(bi ürünlerin ıtlh'aliinde, bu fondan 

karşılanan prelevman 'ind'inim tutarları, 
b) Aracı bankalara komisyon ve masraflar, 
c) Fonun yönetim giderleri, 
d) Fondan karşılanan proje hazırlık harcamaları. 
Soru 3. Soru 1 ve 2'deki bilgiler 1985 yılı içlin ne

dir?. 
BAŞKAN — Sayın Bakan, buyurun. 
DEVLET BAKANI ABDULLAH TENEKECİ 

(Konya) — Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Ankan'ın, Prelev
man Fonu hakkındaki sözlü soru önergesine cevap 
arz edeceğim. 

Sayın Ankan'ın sözünü ettiği isim altında her
hangi bir fon mevcut değildir; ancak soru önergesi
nin kapsamından kastedilen fonun, Tarımsal Ürünle
rin ihracatının Geliştirilmesi ve Tarımsal Yapının 
Bu Amaçla Düzenlenmesi Fonu olduğu anlaşılmak
tadır. 

22.9.1971 tarih ve 13964 sayılı Resmî Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe giren söz konusu fon, 7/3114 
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dahi unutmuş; Müsteşarlık, devlet ciddiyetini bu şe
kilde anlıyor. 

Yüce Meclise saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN — Soru cevaplandırılmıştır. 
3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 

in, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/670) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Petrol Arama ve Petrolle İlgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları, gelir ve giderle
rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcı
sından sözlü soru önergesi (6/697) 

BAŞKAN — 3 ve 4 üncü sıradaki, Edirne Mil
letvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'a ait sorular, 
içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü ' soru öner
gesi (6/671) 

BAŞKAN — 5 inci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, soru sahibinin izinli 
olması nedeniyle ertelenmiştir. 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 - 1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/672) 

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

8. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Faiz Farkı İadesi Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/674) 

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) 

10. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
in, DPT Kalkınmada Öncelikli Yöreler Fonu'nun 
1984 - 1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/676) 

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkari 
m, Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'nun 
1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Baka
nı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/677) 

BAŞKAN — 6,7, 8, 9, 10 ve 11 inci sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Turgut Arıkan'ın 
sorulan, içtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca ertelen
miştir. 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) 

BAŞKAN — 12 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, uygulanan ekonomik 
modele ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) 

BAŞKAN — 13 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, kamu kurum ve kuru
luşlarınca özel firmalara hazırlattırılan projelere iliş
kin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da
nışmanlara ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) 

BAŞKAN — 14 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Türkiye Cumhuriyeti 
Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı danışmanlara 
ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) 

BAŞKAN — 15 inci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, teşvik kredilerinin böl
geler itibariyle dağılımına ilişkin Başbakandan soru
su vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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.16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) 

BAŞKAN — 16 ncı sırada, Erzurum Milletvekili 
Hilmi Nalbantoğlu'nun, kalkınmada öncelikli yörele
re Devlet Planlama Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden 
yapılan harcamaya ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
17. — İstanbul Milletvekili Günseli özkaya'nın, 

Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi Önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

BAŞKAN — 17 nci sırada, İstanbul Milletvekili 
Günseli özkaya'nın, Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne 
gibi önlemler alındığına ilişkin Başbakandan sorusu 
vardır. 

Sayın özkaya?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, ba

zı vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

BAŞKAN — 18 inci sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, bazı vatandaşların işkence so
nucunda sakat kaldığı ve öldüğü iddialarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
19. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'ın, 

Aliağa Petro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/746) 

BAŞKAN — 19 uncu sırada, İzmir Milletvekili 
Ali Aşkın Toktaş'ın, Aliağa Petro Kimya Kompleksi* 
ne ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Toktaş?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 

KİT ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakanı ve 
Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/686) 

BAŞKAN — 20 nci sıradaki, İçel Milletvekili 
Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Durmuş Fikri 
Sağlar'ın izinli olması dolayısıyla ertelenmiştir. 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'in, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) 

BAŞKAN — 21 inci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, hayalî ihracat iddiasıyla hakların
da işlem yapılan firma ve kişilere ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

m, İhracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvik
lerine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) 

BAŞKAN - , 22, 23, 24 ve 25 inci sıralardaki, 
Edirne Milletvekili Sayın Türkân Arıkan'a ait soru
lar, İçtüzüğün 97 nci maddesi uyarınca ertelenmiştir. 

26. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
DPT Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) 

BAŞKAN — 26 ncı sıradaki, İçel Milletvekili 
Sayın Durmuş Fikri Sağlar'ın sorusu, Sayın Durmuş 
Fikri Sağlar'ın izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

27. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

BAŞKAN — 27 nci sırada, Adana Milletvekili 
Metin Üstünel'in, Kahramanmaraş - Göksün Yem 
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Fabrikasınca 1985 yılında gerçekleştirilen kırmızı 
biber alımlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üstünel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat İstik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) 

.BAŞKAN — 28 inci sıradaki, Edirne Milletvekili 
Sayın Türkân Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 nci 
maddesine göre ertelenmiştir. 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin İçişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

BAŞKAN — 29 uncu sırada, Diyarbakır Millet
vekili Kadir Narin'in, Diyarbakır İlinde işkence so
nucu meydana geldiği iddia edilen iki ölüm olayına 
ilişkin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Narin?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam

sun İli Merkezi ile Çarşamba İlçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

BAŞKAN — 30 uncu sıradaki, Samsun Milletve
kili Hasan Altay'ın sorusu, Sayın Hasan Altay'ın 
izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgifin, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/616) 

BAŞKAN — 31 inci sırda, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Balıkesir Merkez Kocaavşar Kö
yü Kasırga Deresi üzerinde gölet yapılıp yapılmaya
cağına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) 

BAŞKAN — 32 nci sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Vestel Elektronik Sanayi 
ve Ticaret Anonim Şirketinin ortaklarına ilişkin Baş
bakandan sorusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) 

BAŞKAN — 33 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Su ve Şişeleme Anonim 
Şirketinin yerli ortaklarına ilişkin Başbakandan so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

34: — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen 
emniyet. görevlilerine ilişkin İçişleri Bakanından söz
lü soru önergesi (6/702) 

BAŞKAN — 34 üncü sırada, Erzurum Milletve
kili Osman Bahadır'ın, bir vatandaşı işkence ile öl
dürdükleri iddia edilen emniyet görevlilerine ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Bahadır?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 

in, 22.6.1984 - 31.12.1984 tarihleri arasında gerçek
leştirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/703) 

BAŞKAN — 35 inci sıradaki, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Arıkan'ın sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

36. — Denizli Milletvekili Halil İbrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan 
toprak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/621) 

BAŞKAN — 36 nci sırada, Denizli Milletvekili 
Halil İbrahim Şahin'in, Güney Anadolu Projesi ne-
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deniyle yoğunlaşan toprak satışlarına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Şahin?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
37. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 

yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 

BAŞKAN — 37 nci sırada, Adana Milletvekili 
Nuri Korkmaz'ın, 1986 yılında dağıtılacak tarımsal 
krediye ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Korkmaz?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. . 
Soru ertelenmiştir. 
38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 

in, 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçek
leştirilen mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/704) 

BALKAN — 38 inci sıradaki, Edirne Milletve
kili Türkân Turgut Arıkan'm sorusu, İçtüzüğün 97 
nci maddesine göre ertelenmiştir. 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Van İli Erciş İlçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) 

BAŞKAN — 39 uncu sıradaki, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun sorusu, geri alınmıştır. 

40. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, Sivas 
İli Gemerek İlçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) 

BAŞKAN — 40 mcı sırada, Tokat Milletvekili 
Enver özcan'ın, Sivas İli Gemerek İlçesindeki TUĞ
SAN Fabrikasına ilişkin Sanayi ve Ticaret Baka
nından sorusu vardır. 

Sayın özcan?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
41. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak 

İli Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman 
ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

BAŞKAN — 41 inci sırada, Uşak Milletvekili 
Yusuf Demir'in, Uşak İli Banaz Orman Bölge Şefi
ne ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Demir?.. Buradalar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

42. — İstanbul Milletvekili Yılmaz İhsan Has-
türk'ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel 
Müdürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin 
Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/726) 

BAŞKAN — 42 inci sırada, İstanbul Milletve
kili Yılmaz İhsan Hastürk'ün, Türkiye Kömür İşlet
meleri Kurumu Genel Müdürlüğüne tahsis edilen 
resmî taşıtlara ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Ba
kanından sorusu vardır. 

Sayın Hastürk?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
43. — İçel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin

göl İlinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin İçişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/635) 

BAŞKAN — 43 üncü sırada, İçel Milletvekili 
Mehmet Kocabaş'ın, Bingöl İlinde bazı emniyet 
görevlilerince çıkarıldığı iddia edilen haberlere iliş
kin İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Kocabaş?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
44. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay

valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

BAŞKAN — 44 üncü sırada Balıkesir Milletve
kili Cahit Tutum'un, Ayvalık Koyunda kurulan mid
ye üretme çiftliğine ilişkin Başbakandan sorusu var
dır. 

Sayın Tutum?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
45. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf 

Yücel'in, Ordu İli Aybastı İlçesi Belediye Başkanı
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/667) 

BAŞKAN — 45 inci sırada Zonguldak Milletve
kili Muhteşem Vasıf Yücel'in, Ordu İli Aybastı İl
çesi Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sorusu vardır. 

Sayın Yücel?.. Yoklar. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
46. — İzmir Milletvekili Hüsevin Aydemir'in, 

sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başba
kandan sözlü soru önergesi (6/669) 
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BAŞKAN — 46 ncı sırada İzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in, sektörler arasındaki gelir dağılımı
na ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
47. — Muğla Milletvekili ldris Gürpınar'ın, Gök-

ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

BAŞKAN — 47 nci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Gökova Kemerköy Termik Sant
ralı toprak hafriyatına ilişkin Enerji ve Tabiî Kay
naklar Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
48. —• İstanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bav-

yera Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

BAŞKAN — 48 inci sırada, İstanbul Milletve
kili Reşit Ülker'in, Bavyera Televizyonunda göste
rilen bir filme ilişkin Başbakandan sorusu vardır. 

Sayın Ülker?.. Yok. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

BAŞKAN — 49 uncu sırada, Erzurum Millet
vekili Hilmi Nalbantoğlu'nun, Yükseköğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu Personel Yönetmeliğine iliş
kin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Nalbantoğlu?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, 

Kayseri îli Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet ko
nutları inşaatına ilişkin Bayındırlık ve İskân Baka
nından sözlü soru önergesi (6/705) 

BAŞKAN — 50 nci sırada, Kayseri Milletve
kili Mehmet Üner'in, Kayseri İli Develi İlçesi Kı
zık Köyündeki afet konutları inşaatına ilişkin Ba
yındırlık ve tskân Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Üner?.. Yok. 
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Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir İlindeki zeytin üreticilerinin bazı sorunları
na ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

BAŞKAN — 51 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir ilindeki zeytin üre
ticilerinin bazı sorunlarına ilişkin Sanayi ve Ticaret 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakanından sözlü osru 
önergesi (6/710) 

BAŞKAN — 52 nci sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Erdek Belediyesi mücavir alanı 
içine alınan bazı köylerde vatandaşlara yapı ruhsatı 
verilmediği iddiasına ilişkin Bayındırlık ve İskân 
Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

BAŞKAN — 53 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, emeklilere ait çeklerin ban
kalarca iskontoya tabi tutulmasına ilişkin Başbakan
dan sorusu vardır 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Sayın Başbakan veya cevap verecek sayın ba

kan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacakları
na ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/712) 

B A Ş K A N — 54 üncü sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir yöresindeki tohum 
üreticilerinin alacaklarına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
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55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir - Kepsut İlçesi Dispanserinin doktor ihti
yacına ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/713) 

BAŞKAN — 55 inci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir - Kepsut İlçesi Dis
panserinin doktor ihtiyacına ilişkin Sağlık ve Sosyal 
Yardım Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Erdek Belediye Başkanına ilişkin İçişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/714) 

ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/718) 

BAŞKAN — 59 uncu sırada, Ordu Milletvekili 
Bahriye Üçok'un sorusu, Sayın Üçok'un izinli olma
sı dolayısıyla ertelenmiştir. 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Kahramanmaraş - Merkez Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/719) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 

BAŞKAN — 60 ve 61 inci sıralardaki, Kahra
manmaraş Milletvekili Mehmet Turan Bayezit'in 
soruları, Sayın Bayezit'in izinli olması dolayısıyla 
ertelenmiştir. 

62. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demir-
taş'ın, Hatay İlinde ortaya çıkarılan Uluslararası 
uyuşturucu madde kaçakçılığı olayının sonuçları
na ilişkin İçişleri Bakanından sözlü som önergesi 
(6/721) 

BAŞKAN — 62 nci sırada, Hatay Milletvekili 
Abdurrahman Demirtaş'ın, Hatay İlinde ortaya çı
karılan uluslararası uyuşturucu madde kaçakçılığı 
olayının sonuçlarına ilişkin İçişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Demirtaş?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sı

kıyönetim Kanununa göre görevlerine son veri
len öğretmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eği
tim Gençlik ve Spor Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/739) 

BAŞKAN — 63 üncü sırada, Malatya Milletve
kili Ayhan Fırat'ın, Sıkıyönetim Kanununa göre 
görevlerine son verilen öğretmen ve öğretim üye
lerine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve Spor Bakanın
dan sorusu vardır. 

Sayın Fırat?.. Yok. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
64. — Ağrı Milletvekili İbrahim Taşdemir'in, iş

kence ile öldürüldüğü iddia edilen bir öğretmene 
otopsi yapılmamasının nedenine ilişkin sözlü sorusu 
ve Adalet Bakanı M. Necat Eldem'in cevabı (6/740) 

BAŞKAN — 56 ncı sırada, Balıkesir Milletvekili 
Davut Abacıgil'in, Erdek Belediye Başkanına ilişkin 
İçişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
57.' — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 

Balıkesir - İvrindi İlçesi Korucu Bucağı Madra Or
man Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedeni
ne ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/715) 

BAŞKAN — 57 nci sırada, Balıkesir Milletve
kili Davut Abacıgil'in, Balıkesir - İvrindi İlçesi Ko
rucu Bucağı Madra Orman Bölgesindeki kestane 
ağaçlarının kesim nedenine ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Abacıgil?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
58. — Muğla Milletvekili İdris Gürpınar'ın, Muğ

la İli Milas İlçesinin bazı köylerindeki fıstık cam
iam ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman 
ve KÖyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

BAŞKAN — 58 inci sırada, Muğla Milletvekili 
İdris Gürpınar'ın, Muğla İli Milas İlçesinin bazı 
köylerindeki fıstık çamları ürünlerinin toplanması
na ilişkin Tarım Orman ve KÖyişleri Bakanından so
rusu vardır. 

Sayın Gürpınar?.. Burada. 
Cevap verecek sayın bakan?.. Yok. 
Soru ertelenmiştir. 
59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara

yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
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BAŞKAN — 64 üncü sırada, Ağrı Milletvekili 
İbrahim Taşdemir'in, işkence ile öldürüldüğü iddia 
edilen bir öğretmene otopsi yapılmamasının nedeni
ne ilişkin Adalet Bakanından sorusu vardır. 

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

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki Borularımın Adalet Bakanı tarafından 

sözlü olarak yanıtlanımasına delaletlerinizi saygılarım
la arz ederim. 

İbrahim Taşdemir 
Ağrı 

1. (Bingöl İli Genç ilçesi 'Sıiveren 'Köyü 'Kara
kolunda işkence ile öldürüldüğü iddia edilen Öğret
men Sıddık Bilgin'in yakınları tarafından müteaddit 
defalar otopsi yapılması talep edildiği halde bugüne 
kadar neden otopsi yapılmamış ve yakınlarının bu 
konudaki isteklerine niçin cevap verilmemiştir? 

İşkence iddiası ve otipsi isteği karşısında gerekli 
soruşturmanın ve otopsiinin yapılması yasal bir zo
runluluk olduğu halde bu konuda soruşturmayı baş
latmayan ve otopsi yapmayan ilgililer hakkında ne
den 'bir işlem yapılmamıştır? Yapılmış ise şimdiye ka
dar yapılan işlemler nelerdir? 

2. Sıddık Bilgin olayının dışında çeşitli yer ve 
zamanlarda işkenceye adı karışan Yüzbaşı Ali Şa
hin hakkında neden soruşiturma yapılmamaıkıfcadır? 
Bu kişinin soruşturmadan muaf tutulmasını gerekti
rir yasal bir ayrıcalığı var mıdır? 

İdam cezalarına karşı oldukları yolunda görüş 
ifade eden Türk TaJbipler Birliği yöneticileri hak
kında 'bizzat soruşturma açtırdığınız halde, şimdiye 
kadar çeşitli yayın organ'larında hakkında işkence id
diasında bulunulan Yüzbaşı Ali Şahin ile ilgili bir 

soruşturma açtırmayı düşünüyor musunuz? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 

ADALET BAKANI M. NECAT BDDEM (Mar
din) — Sayın Başkan, Türkiye Büyük Millet Mec
lisinin sayın üyeleri; Ağrı 'Milletvekili Sayın ibrahim 
Taşdemir'in, sözlü sorusuna cevap arz etmek üzere 
huzurlarınızdayım. 

ISözlü soruya 'konu teşkil eden hususlarla ilgili 
bulunan olayın mahiyeti ve tevessül edilen işlemlerin 
neler olduğu mahallinden sorulmuş ve alınan cevabî 
yazılardan; 

1. Bingöl Sıkıyönetıiım Komutanlığınca, öğret
men Sıddık Bilgin'in, güvenlik 'kuvvetlerinin «dur» 

ihtarına uymadığı ve açılan ateş sonucunda öldüğü
nün bildirilmesi üzerine 31.7.1985 günü Genç Cum
huriyet Savcılığınca adı geçenin cesedi üzerinde ölü 
muayenesi yapıldığı, düzenlenen zaptın ve hazırlık 
soruşturması evrakının 6.8.1985 tarihli ve 1985/6 sa
yılı yetkisizlik kararıyla birlikte 8 inci Kolordu ve 
Sıkıyönetim Komutanlığına tevdi 'edildiği, 

2. Öğretmen 'Sıddık Bilgin'in ölümüyle ilgili ola
rak 8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığı As
kerî Savcılığınca 13.9.1985 gün ve 1985/4165-169-48 
sayılı kovuşturmaya yer olmadığı kararı verildiği, bu 
karara ilgililerce itiraz olunduğu, ibu itibarla henüz 
söz konusu kararın kesinleşmediği, 

3. Sıddık Bilgin'in cesedinin ölü muayenesini 
müteakip Genç Cumhuriyet Savcılığınca defnine izin 
verildiği ve >'bu nedenle cesedin, Amcası Gıyasettin 
Bilgin'e teslim edilmek 'istendiği; .ancak adı "geçenin 
cesedi teslim almaması üzerine, Jandarma karako
lunun karşısındaki araziye açılan mezara gömüldüğü, 
cesedin teslim alınmadığına ve gömüldüğüne dair 
1.8.1985 tarihli tutanak düzenlendiği, 

4. Sıddık Bilgin'in işkence sonucu öldüğü ve 
cesedi üzerinde otopsi yapılmasına ve sorumluları 
hakkında soruşiturma açılmasına ilişkin, maktul ya
kınlarının yazılı başvurularının Genç Cumhuriyet 
Savcılığınca 8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komu
tanlığı Askerî Savcılığına intikal ettirildiği, 

5. Vaki taleplerinin, yapılan işlemlerde usul ve 
kanuna aykırı bir cihet 'bulunmadığından ıbahisle, 8 
inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca redo-
Junduğu ve keyfiyet ile ilgili olarak 12.2.1986 gün ve 
Adlî Müşavirlik 1986/168 sayılı yazıyla maktul ya
kınlarına duyuruda bulunulduğu, 

6. 1.4.1986 tarihinde 'maktul yakını Mehmet Bil
gin'in, bu defa Genç Cumhuriyet Savcılığına vaki 
'başvurusunda, ceset üzerinde otopsi yapılmasının is
tendiği, daha önceki aynı mahiyetteki müracaatın da 
8 inci Kolordu ve Sıkıyönetim Komutanlığınca red-
dohınduğu, bu nedenle savcılıklarınca yapılacak bir 
işlem bulunmadığına dair Genç Cumhuriyet Savcı
lığınca, dilekeç sahibine tebligat yapıldığı, 

7. Sıddık Bilgin'in işkence sonucu öldüğüne da
ir ve günlük hasında da yar alan ve daha- önce Su-
veren Karakolunda görev yapan ve ıbilahara terhis 
olan Jandarma Eri Fikret Birge'nin ihbarı üzerine, 
Genç Cumhuriyet Savcılığınca, 1986/129 hazırlık sa
yısı ile sorumluları hakkında soruşturmaya tevessül 
olunduğu, 
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8. Ahmet Bilgin vekili Avukat Müjdat Bilgin' 
in, bakanlığımıza vaki başvurusu üzerine, Genç Cum
huriyet Savcı Yardımcısı, İlçe Jandarma Bölük Ko
mutanı ve diğerleri hakkında kanunî gereğine teves
sül olunduğu anlaşılmıştır. 

Diğer taraftan, Jandarma Yüzbaşı Ali Şahincin, 
Muğla Merkez Jandarma Bölük Komutanı iken, or
man muhafaza memuru Süleyman Koca'nın, eylül 
1984 tarihinde Bayır Kasabasında öldürülmesi ola
yının yapılmakta olan hazırlık soruşturması sırasın
da, 14-21 Eylül 1984 tarihleri arasında nezarete alı
nan müşteSkiler Çaığnur, Osman, Ömer ve Habibe 
Yılmaz'a, bölüğümdeki diğer görevlilerle 'birlikte iş
kence uyguladığı iddiasıyla, Hâkimler ve Savcılar 
Kanununun 89 uncu maddesıi gereğince, hakkında ko
vuşturma İzni verilmiştir. 

Keyfiyeti, blgüerinıize arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Taşdemir, ıbir açıklamanız olacak mı? 
İBRAHİM TAŞDEM'İIR (Ağrı) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın İbrahim Taşdemir. 
tBRAHİM TAŞDEMİR (Ağrı) — Sayın Başkan, 

değerli milletvekilleri; sayın bakana verdiği cevaptan 
dolayı teşekkür ederim. 

Sayın bakanımız açıklamalarında, «Otopsinin 
vakti zamanında yapıldığını ve ilgili adlî işlem yapıl
dıktan sonra cesedin ailesine teslim edilmek istendi
ğini; ancak, ailesi tarafından kabul edilmeyince, kâ  
rakol civarındaki mezarlığa gömüldüğünü» ifade 
etmişlerdir. Oysaki, basından hepinizin de izlediği gi
bi, yapılan araştırmalar sonucunda ceset bir mezar
lıkta- değil, karakolun bahçesindeki bir çukurda elbi
seleriyle birlikte gömülü olarak bulunmuştur. 

Şimdi, eğer gerçekten ceset üzerinde otopsi ya
pılmış olsaydı, cesedin, otopsinin yapılmasını müte
akip ailesine teslim edilmesi ve otopsi sonuçlarına 
göre de suç işleyen ilgililer hakkında yasal takibatın 
yapılması gerekir idi. Ancak, cesedin elbiseli olması 
ve bilalhara da ihbarda bulunan jandarma çavuşu ile 
jandarma erinin de beyanları dikkate alındığında, 
olayı takiben burada herhangi bir işlem yapılmadığı, 
jandarma tarafından, maktulün, öldürülmesini müte
akip elbisesiyle gömülmek suretiyle hakkında yasal 
bir işlemin yapılmadığı ortaya çıkmaktadır. 

Şimdi, geç de olsa, sayın bakanın açıklamaları 
üzerine, sanık hakkında bir işlem yapıldığım görmek
teyiz; bu bizi sevindirmektedir. Ancak, burada bir 
adlî görevi ihmal olayı vardır. Vakti zamanında mü
racaat üzerine işlem yapmayan ilgili yer cumhuri-

— 552 

13 . 5 . 1986 0 : 1 

yet savcısı ve otopsi yapmayan ilgili yer doktoru 
suçludurlar. Bu olaylardan sonra maktulün ailesi, 
müteaddit defalar Adalet Bakanlığına, Cumhurbaş
kanlığına, Meclis Başkanlığına, Başbakanlığa dilekçe
ler vermek suretiyle feth-i kabir yapılmasını istemiş
lerdir. Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununa göre, 
bir maktulün yakını eğer maktul üzerinde otopsi ya
pılmasını istiyorsa, bunun yapılması zorunludur; fa
kat bugüne kadar bu yapılmamıştır. Bizim temenni
miz, bir an önce maktul üzerinde otopsi yapılmak 
suretiyle ailesinin tatmin edilmesi ve otopsi sonuçla
rının da kamuoyuna açıklanmasından sonra, eğer suç
lular varsa, bunlar hakkında gerekli yasal işlemin ya
pılmasıdır. 

Burada, 'bizim gördüğümüz kadarıyla, hukuk dev
letine yakışmayan ve hukuk devletiyle bağdaşmayan 
bazı işlemler yapılmaktadır. Demokratik hukuk dev
letlerinde, hukukun üstünlüğü ve yargı güvencesi 
esastır. Zira yargı, insan onurunun koruyucusu ve 
güvencesidir. Eğer bir ülkede yargı güvencesinden 
bahsedilemez ise, demokrasiden ve hukuktan bahset
mek de mümkün değildir. 

Bu olayda mağdur olan vatandaşlar, yargı güven
cesinden mahrum bırakılmışlardır. Bizim temennimiz, 
bir an önce maktul yakınlarının dileklerinin yerine 
getirilmesi ve demin de arz ettiğim üzere, feth-i ka
bir yapılmak suretiyle otopsi yapılması, sonucunun 
da kamuoyuna açıklanmasıdır. 

Hepinizi saygıyla. selamlarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Taşdemii. 
Soru cevaplandırılmıştır. 
65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-

menoğlu'nun, Kerkük'de yaşan Türk soydaşlarına 
baskı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri 
Bakanından sözlü soru önergesi (6/741) 

BAŞKAN — 65 inoi sıradaki Hatay Milletvekili 
Mustafa Murat Sökmenoğlu'nun sorusu, soru sahi
binin izinli olması nedeniyle ertelenmiştir. 

66. — İstanbul Milletvekili İbrahim Ural'ın, Av
rupa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında 
cereyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başka
nına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (61742) 

BAŞKAN — 66 ncı sırada, İstanbul Milletvekili 
İbrahim Ural'ın, Avrupa güreş şampiyonasından ön
ce Bolu kampında cereyan eden olaylara ve Güreş 
Federasyonu Başkanına ilişkin Başbakandan sorusu 
bulunmaktadır. 
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Sayın Ural?.. Yoklar. 
Sayın Başbakan veya yerine cevap verecek sayın 

bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 
67. — İzmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in de

miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/745) , 

VII. — KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 

1. — Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'ın, 28.3.1983 
Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 
inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı : 439) (1) 

BAŞKAN — Gündemimizin «Kanun Tasarı ve 
Teklifleriyle Komisyonlardan Gelen Diğer İşler» kıs
mına geçiyoruz. 

Birinci sırada, Bitlis Milletvekili Kâmran înan'ın, 
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kariarnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun 11 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştiril
mesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 
Hakkında Kanun Teklifinin görüşmelerine başlıyo
ruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 

Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy
larınıza sunuyorum ; Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Kanun teklifinin tümü üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

Teklifin maddelerine geçilmesini oylarınıza sunu
yorum : Maddelere geçilmesini kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Maddelere geçilmesi kabul edil
miştir. 

(1) 439 S. Sayılı Basmayazı tutanağa eklidir. 

BAŞKAN — 67 nci sırada, tzmir Milletvekili Hü
seyin Aydemir'in. demiryollarının modernizasyonu
na ilişkin Ulaştırma Bakanından sorusu vardır. 

Sayın Aydemir?.. Buradalar. 

Cevap verecek sayın Bakan?.. Yoklar. 
Soru ertelenmiştir. 

KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1 inci maddeyi okutuyorum : 
28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Ku
rumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun 11 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştiril
mesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1. — 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek ' 
Kabulüne Dair Kanunun 11 inci maddesinin (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bil
giler, İktisat, İşletme, Hukulc, İstanbul Tıp, Cerrah
paşa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteri
ner fakültelerinden; 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

eonler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
2 nci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 2. — 28.3.1983 tarih ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sa
yılı Kanun Hükmünde- Kararnamemin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce îstalbnul Üniversitesi Siyasal Bilim
ler Fakültesinden mezun olmuş bulunanlar, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının 
sahip olduğu bütün haklardan aynen istifade ederler. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
2 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
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3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür

lüğe girer. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kaibul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
4 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

. 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
eenler... Kaıbul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
edilmiştir. 

Teklifin tümünü oylamadan önce oyunun rengini 
belirtmek üzere söz isteyen?.. Yok. 

Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kaibul etmeyenler... Teklifin tümü kabul 
edilmiş ve kanunlaşmıştır. 

2. — 2955 Saydı Gülhane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim 
komisyonları raporları (11721) (S. Sayısı : 438) (1) 

BAŞKAN — İkinci sıradaki, 2955 Sayılı Gülha
ne Askerî Tıp Akademisii Kanununun Bazı Madde
lerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî 
Savunma ve Millî Eğitim komisyonları raporları 
üzerindeki görüşmelere geçiyoruz. 

Komisyon?.. Yerinde. 
Hükümet?.. Yerinde. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kaibul edilmemiştir. 

Tasarının tümü üzerinde söz isteyen?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum : 

Kaibul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 
1 inci maddeyi okutuyorum : 

2955 Sryıîı Gülhane Askeri Tıp Akademisi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — 2955 sayılı Kanunun 18 inci mad
desine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 

«?g) Yardımcı doçerttler ayrıca yönetmelikte tes
pit edilecek diğer görevleri yaparlar.» 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen?.. Yok. 

(1) 438 S, Sayılı Basmayan Tutanağa eklidir. 

J 1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 1 inci madde kabul 
edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 2. — 2955 sayılı Kanunun 19 uncu 

I maddesinin ikinci' fıkrası aşağıdaki şekilde değiştiril -
J - mistir. 

«Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada as-
} kerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, 

Wer seferinde üç yıllık ibır dönem için olmak üzere, 
en çok iki defa atanabilirler.» 

j BAŞKAN — 2 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

2 nci maddeyi ' oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 2 nci madde kabul edil
miştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum : 
MADDE 3. — 2955 sayılı Kanunun 30 uncu 

maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

«Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sa
yılı Yükseköğretim Personel Kanununun 16 nci mad
desine göre ücret ödenir». 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

I 3 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... 3 üncü madde kabul 

edilmiştir. 

I 4 üncü maddeyi okutuyorum : 
I MADDE 4. — 2955 sayılı Kanunun 3 üncü mad-
I desinin (b) bendi, 29 uncu maddesinin (a) bendi ile 
I aynı Kanunda geçen «Başasistan» ve «Başasistanlar» 
I deyimleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

I BAŞKAN — 4 üncü madde üzerinde söz iste
yen?.. Yok. 

I 4 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
I edenler... Kabul etmeyenler... 4 üncü madde kabul 
I edilmiştir. 
I 5 inci maddeyi okutuyorum : 

MADDE 5. — 2955 sayılı Kanuna aşağıdaki Ge-
I cici 7 nci madde eklenmiştir. 

«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlü-
I ğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başa-
j sistanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alı-
I narak bütün hak yetki ve sorumlulukları saklı kal-
I mak kaydıyla iki yıl devam eder». 

1 BAŞKAN — 5 inci madde üzerinde söz isteyen?.. 
I Yok. 
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5 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul 
edilmiştir. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü

rürlüğe girer. 
BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz isteyen?.. 

Yok. 
6 ncı maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 

edenler... Kabul etmeyenler... 6 ncı madde kabul edil
miştir. 

7 nci maddeyi okutuyorum : 
MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 

Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz isteyen?.. 
Yok. 

7 nci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci madde kabul edil
miştir. 

Tasarının tümünü oylamadan önce söz isteyen?.. 
Yok. 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum : Kabul 
edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı kabul edilmiş ve 
kanunlaşmıştır. 

3. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım Orman ve Köyişleri komisyonları raporları 
(11737) (S. Sayısı : 437) (1) 

BAŞKAN — Üçüncü sıradaki, 1380 sayılı Su 
Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet; Tarım Orman ve Köyiş
leri komisyonları raporları üzerindeki görüşmelere 
geçiyoruz. 

Komisyon ve hükümet yerlerini aldılar. 
Komisyon raporunun okunup okunmamasını oy

larınıza sunuyorum : Komisyon raporunun okunma
sını kabul edenler... Kabul etmeyenler... Komisyon 
raporunun okunması kabul edilmemiştir. 

Bizdeki kayıtlara göre, tasarının tümü üzerinde 
Anavatan Partisi Grubu adına Sayın Hikmet Bicen-
türk, Sosyaldemokrât Halkçı Parti Grubu adına Sa
yın Salih Alcan, Hür Demokrat Parti Grubu adına 
Sayın Ertuğrul Gökgün; şahısları adına Sayın Ke
mal Gökçora ve Sayın Yılmaz Demir söz istemişler
dir. 

(1) 437 S. Sayılı basmayazı tutanağa eklidir. 
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ilk sırada, Anavatan Partisi Grubu adına Sayın 
Hikmet Bicentürk bulunmaktadır. 

Buyurun Sayın B'iceritürk. 

ANAP GRUBU ADINA HÜKMET BİCENTÜRK 
(ttçel) — Sayın Başkan, yüce Mecl'i'sin değerli üyeleri; 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve 
ilgili korriisyonlardan geçen 1380 Sayılı Su Ürünleri 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı üzerinde Anavatan Partisi Grubunun görüş
lerini arz etmek üzere huzurunuzu işgal etmiş bulun
maktayım. Bu vesileyle grubum ve şahsım adına he
pinizi saygıyla selamlarım. 

Değerli milletvekilleri, sözlerime, konunun hepiniz
ce malum olan önemini hatırlatmakla başlamak isti-
yoriım. Dünyada hızla artan nüfusun beslenmesi ül
kelerin en başta gelen problemlerimden biri olmaya de
vam etmektedir. Bugün dahi, zaman zaman açıklıkla 
karşı karşıya kalan dünyamızda nüfusun otuzbeş - kırk 
yıl gib'i kısa bir sürede ikiye katlanacağı düşünülür
se, karadan elde edilen ürünler yanında, diğer kaynak
lardan, bilhassa su ürünlerinden yararlanmanın zarureti 
kolayca anlaşılmaktadır. Bu cümleden olarak, 1950' 
tende 20 milyon ton olan dünya su ürünleri üretimi 
günümüzde 75 milyon tonun üzerine çıkarılmış bu
lunmaktadır. Bu rakamın iki bin yılında 100 milyon 
tonu geçeceği tahmin edilmektedir. 

Diğer gıdalarla mukayese edildiğinde su ürünle
rinin, protein, enerji, vitamin, mineral ve hazmedile-
bilirl'ik yönünden değeri bilinen bir gerçektir. 

Su ürünleri, insan beslenmesi yanında, sanayide 
balık unu, kola, boya, yağ, hayvan yemi, gübre, ilaç, 
kozmetik, antibiyotik; dişçilik ve deri sanayiinde de 
girdi olarak kullanılmaktadır. 

Sayın milletvekilleri, bütün bu nedenlerle, ülkeler 
bu kaynaktan azamî derecede yararlanmak için her ça
bayı sarf etmekte, her tedbiri almakta tereddüt gös
termemektedirler. Mesela, birçok ülkeler her riski gö
ze alarak karasularının hudutlarını genişletmişlerdir. 
Büyük bir çoğunluğu balıkçılıkla geçinen Norveç hal
kının, Ortak Pazara girmeyi reddetmesinin altında 
kendi balıkçılık sahalarından diğer topluluk üyeleri
nin yararlanması endişesi yatmaktadır. Ortak Pazara 
son katılmalarda ispanya ile AET arasında en şid
detli müzakereler balıkçılık konusunda olmuştur. 

1980 yılı üretim rakamlarına göre, dünya su ürün
leri istihsalinde 10 mlilyon tonla Japonya başta gel
mekte, bunu sırası ile Sovyetler Birliği, Çin, Amerika 
Birleşik Devletleri, Şili, Peru, Hindistan, Norveç, Ko-
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re, Danimarka takip ©ilmektedir. Bu sıralamada Tür
kiye, 430 bin tonla ancak 30 uncu sırayı işgal ede
bilmiştir. 

Yine 1980 yılı istatistiklerine göre, kişi başına tü
ketim; Japonya'da 91 kilogram, Sovyetler Birliğinde 
34 kilogram, Amerîka',da 18 kilogramı, Yunanistan'da 
14 kilogramdır, Türkiye'de ise bu rakam 9,5 kilog
ramdır. 

Değerli mliMetvekilleri, yurdumuz, coğrafî konu
mu, ekolojik özellikleri, değişik sıcaklık ve tuzluluk-
'taki denizleri, iç su kaynaklarıyla, bol ve çeşitli su 
ürünleri yetiştirilmesine çok elverişli imkânlara sahip
tir. Türkiye'nin toplam su ürünleri üretim alanı, yak
laşık 26,6 milyon hektardır; bunun 24,6 milyon hek
tarını denizler, arta kalanını da iç sular teşkil etmek
tedir. Denizlerimiz, zengin balık türlerine sahiptir; 
Karadeniz'de 247, Marmara Denizinde 200, Ege De
nizinde 300, Akdeniz'de 500 balık türü bulunmakta
dır. 

Ülkemizde elde edilen su ürünlerinin yüzde 93,7'si 
denizlerden, yüzde 6,3 'ü iç sulardan sağlanmaktadır. 

Ülkemizde halen irili ufaklı 200 kadar tabiî göl, 
79 adet baraj gölü, 679 gölet, 176 bin kilometre uzun
luğunda 33 adet nehir ve ırmak vardır; bu sularda 
130 tür su ürünü yaşamaktadır. • 

Yurdumuzda tarımsal alanın 28 milyon hektar, 
orman alanının 20 milyon hektar olduğu hatırlanırsa; 
27 milyon hektara yaklaşan su ürünleri üretim ala
nı ile ne büyük bir imkâna sahip olduğumuz kolay
ca anlaşılır. Şunu da hatırda tutmak gerekir ki, ta
rım arazilerinin büyük bir kısmı her yıl nadasa bıra
kılmaktadır, toprağın ise ancak 40 - 50 santim derin
liğinden istifade edilöbilmektedir. Su kaynaklarında 
ise hem nadas yoktur, hem de daha çok derinlerden is
tifade etmek mümkündür. 

Yurdumuz, üç tarafı denizlerle çevrili olup, 833? 
kilometre uzunluğunda kıyı şeridine sahiptir. Nüfusu
muzun, yaklaşık yüzde 40'ı kıyılarda yaşamasına rağ
men, maalesef denizdi bir millet olma vasfını kaza
namadık. Bu nedenle, yurdumuzu çevreleyen denizlere 
ve iç sularımıza sırtımızı çevirmiş durumdayız. 

Geçimi denizlerden temin etmek çok zor olduğun
dan, en iyi denizcilerimizi yetiştiren Karadeniz halkı 
dahi, Ege ve Akdeniz kıyılarına göç etmekte, haklı 
olarak denizi terk etmekte ve daha kolay, daha ka
zançlı işlere yönelmektedirler. 

Halkımızın birçoğu, hâlâ yaz gelince tatillerini, 
deniz yerine, yaylalarda geçirmektedirler. 
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Uzun yılların ihmali deniz, göl. ve akarsularımız 
fabrika ve şehir artıklarıyla kirletilmekte; kıyılarımız, 
turizme ve halka kapalı kamu ve özel dinlenme yer
leriyle işgal edilmiş bulunmaktadır. 

Halkımızın artan gıda ihtiyacını karşılamak, sa
nayimizle hammadde temin etmek, dış ödemeler den
gesine olumlu katkıda bulunmak, işsizlerimize iş te
min etmek, karasularımızdan azamî derecede yarar
lanmak ve uluslararası sulardan pay alabilmek için, 
denizci bir millet olmak meeburiyetündeyiz. Unutma
yalım ki, Osmanlı imparatorluğunun yükselme devrimi 
idrak etmesi ve Akdeniz'i bir Türk gölü haline getir
mesi denizciliğe verdiği önem sayesinde mümkün ol
muştur. 

Değerli milletvekilleri, bu konuda devlet, 1950'li 
vıllara kadar dikkate değer bir hizmet vermemiştir. 
1950'li yıllarda su ürünleri araştırmalarına ve 1953 
yılından itibaren de, üreticilere kredi verilmeye baş
lanmıştır. 

Planlı dönemde, su ürünlerine beş yıllık planlarda 
ve yıllık programlarda yer verilmeye başlanmışsa da, 
bu konuda dikkate değer gelişme, 22.3.1971 tarih ve 
1380 sayılı Su ürünleri Kanununun kabulünden son
ra mümkün olmuştur. Bu kanunla, dağınık bir şekil
de yürütülen hizmetlerin tek elden yürütülmesi hedef 
alınmış ve bu hizmet, üretime dönük görev yapan 
Tarım ve Orman Bakanlığına verilmiştir. 

1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu ile bu bakanlığa 
verilen görevleri şöylece özetlemek mümkündür : 

Su ürünleri istihsalinin bir nizama bağlanması ve 
bu amaçla su ürünleri müstahsili olan gerçek ve tüzel
kişilere ruhsat verilmesini sağlamak, 

Su ürünleri istihsal yerlerinin sınırlandırılması, 
kiralanması ve verimli şekilde işletilmesini sağlamak, 

Su ürünlerinin korunması ve nesillerinin devamı 
;çin her türlü tedbiri almak, 

Ticarî amaçla su ürünleri yetiştiriciliği yapmak is-
yenlerin projelerini incelemek, uygun olanlarının faali
yetine izin vermek, 

Etüt ve araştırma yapmak ve yaptırmak, 
Damızlık üretim üniteleri kurmak, 
Kooperatifçiliği teşvik etmek, 
Su ürünleri yatırımlarını teşvik ve himaye etmek, 
Av araç ve gereçlerinin haiz olmaları gereken as

garî vasıf ve şartlar ile bunların kullanma usul ve 
esaslarını belirtmek ve üreticilere tanıtmak, 

. Su ürünlerinin korunması ve kontrolü ile ilgili hiz
metleri yapmak. 
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Teknolojik her türlü imkânın balıkçılarımız tara
fından kullanılması için gerekli teşvik ve destekleme 
yapılırken, bunların kaynaklara zarar vermeyecek tarz
da kullanılmasının temini de gelecek açısından önem 
arz etmektedir. 

Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının yeniden 
organizasyonu sonucu dinamik bir yapıya ulaştırılan 
ve üreticilere etkin hizmet götürmeyi gaye edinen teş
kilat yapısı içinde, tarımın diğer sektörlerine göre ye
tişme ortamı farklı olan deniz ve iç sularımızın, su 
ürünlerinin de önemine uygun bir yapıya kavuşturu
lacağı muhakkaktır. Hükümetimiz, bu konuyla yakın
dan ilgilenmiş ve su ürünleri stoklarının korunması.ve 
üretimin artırılması maksadıyla 1380 sayılı Su Ürün
leri Kanununun bazı maddelerinin günün şartlarına 
uygun hale getirilmesi \için bu kanun tasarısını hazır
lamıştır. 

Tasarı, ilgili komisyonlardan geçerek, komisyon 
üyesi arkadaşlarımın da değerli katkılarıyla daha mü
kemmel hale getirilmiş ve yüce heyetinize sunulmuş
tur. 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 12 madde ve 3 ge
çidi maddeden ibarettir. Bu tasarıyla, kanunun 1, 3, 
7, 14, 17, 26 ve 3-6 neı maddeleri değiştirilmekte; 27 
ne i maddesi yürürlükten kaldırılmaktadır. 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunuyla denizlerimiz
de ve iç sularımızda su ürünlerinin üretimi ve korun
ması ile ilgili görevler, esas itji'bariyle Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığına verilmekle birlikte, bu konuda 
bakanlığın dışında diğer bazı kuruluşlar da görev 
üstlenmiş bulunmaktadır. Bu durum, hizmetlerin yü

rütülmesinde bazı darboğazlara, dulblikasyona, zaman 
ve kaynak israfına neden olmaktadır. 

Bu israfın giderilmesi, özellikle su ürünlerinin ko
ruma ve muhafazası için getirilmiş olan cezaî müey
yidelerin günün şartlarına uygun hale getirilmesi su
retiyle yasak, tahdit ve mükellefiyetlere riayetin sağ
lanması ve kaynaklarımızın korunması gayesiyle bazı 
maddelerin yenliden düzenlenmesi yoluna gidilmiştir. 
Bu suretle, hizmetler Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığı bünyesinde bütünleşmiş, ayrıca etkinliği artmış 
olacaktır. 

Sözlerimin sonunda, tasarının konunun önemiyle 
mütenasip en mükemmel bir şekilde yüoe Meclisten 
geçerek kabul göreceği inancıyla, milletimize ve 
memleketlimize hayırlı ve uğurlu olmasını dilerim. 

Grubum ve şahsım adına, hepinizi en derin saygı
larımla selamlarım. (ANAP sıralarımdan alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bicentüirk. 
Sayın milletvekilleri, sırada gruplar adına söz alan 

sayın üyeler vardır; ancak, önümüzde, grup adına bir 
konuşmacıya ayrılan süreden daha az bir zaman kal
mıştır. Tasarımız uzun olduğundan, süresi içerisinde 
bitme olasılığı da yoktur. 

Bu nedenle, tasarının görüşmelerini kaldığımız yer
den sürdürmek, gündemde bulunan konuları ve ba
sılıp 12.5.1986 Pazartesi günü dağıtılan ve aynı gün 
Gelen kâğıtlarda yayınlanan 440 sıra sayılı kanun ta
sarısını sırasıyla görüşmek için 14 Mayıs 1986 Çar-
şamlba günü saat 15.00'te toplanmak üzere birleşimi 
kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 18.45 

— 557 — 
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VI. — SORULAR 'VE 

B) YAZILI SORULAR VE CEVAPLARI I 
1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 

nun, Erzurum İlindeki bazı bölge müdürlüklerinin baş
ka illere nakledileceği iddiasına ilişkin Başbakandan 
sorusu 've Tarım Orman ve Köy işleri Bakanı H. Hüs- I 
nü Doğan'ın yazılı cevabı (7/1082) I 

Türküye Büyük Millet 'Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorulanımın Başibakan tarafından yazılı 

olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve rica ede- I 
rkn. 

Saygılarımla. , J 
Hilmi Nalbantoğlu , I 

Erzurum I 

Soru 1. Erzurum'da iken ıbana intikal eden söy- I' 
lıentiılere göre i j 

a) Köy Hizmetleri Bölge Md. düğü Erzincan'a, j 
b) IP.T.T. Bölge Baş Müdürlüğü Kars İlline, 

e) Erzurum, Hınıs 'İlçesinde yapımı düşünülen 
Yem 'Fabrikasının, Erzurum 'Pasinler İlçesine kaydı
rılacağı doğru mu? 

Soru 2. Erzincan'a kaydırılacaklar için iki ba
kanın ve 'Kars'a kaydırılacaklar için Kars milietve-
killlerinin, PasinJler'e kaydırılacak Yem Fabrikası için 
Erzurum milletvekillıerinin uğraşılan olduğu doğru 
mu? 

Soru 3. Bu şekil idarî yahut ekonomik tesis
lerin yer belirtemelerinde ilmî etütler mi yoksa po- I 
libiık etkinlikler mi rol oynamaktadır? Hükümetimiz- I 
oa tercihiniz nedir? I 

TC 
Tarım Onman ve Köyişleri I 

(Bakanlığı 12 . 5 . 1986 ^ 
Özel Kalem Müdürlüğü I 

Sayı : ÖKM-2-402 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına I 

İlgi : Gen. Sek. K. 've Kar. Müd. lüğünün 
3.4.1986 ıtanih ve 7/1082-5825/22272 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbantoğlu' I 
nun Sayın Barbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru I 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. I 

Arz ederim. 
IH. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri I 
Bakanı 

CEVAPLAR (Devam) 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Erzurum Milletvekili Sayın Hlilmıi Nalıbantoğkı'nun 

Yazılı Soru Önergesünin Cevabıdır 
Cevap a) 16 Ocak 1985 tarih ve 85/8982 sayılı 

Kararname ille /belirlenmiş olan Köy (Hizmetleri Er
zurum IBölge Müdürlüğünün herhangi hir yere inti
kali söz konusu değildir. 

b) Erzurum PTT 'Bölge 'Baş Müdürlüğünün Kars 
İline intikali söz konusu değildir. 

c) Erzurum, Hınıs İlçesinde herhangi 'bir yem 
fabrikası yatırımı planlammadığı cihette Pasinler İl
çesine yatırımın kaydırılması söz konusu değildir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Onman ve Köyişleri 
Bakanı 

2. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu 
nun, Dünya Bankasından temin edilen krediden ya
rarlanan besicilerin borçlarına ilişkin Başbakandan so
rusu ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğanın yazılı cevabı (7/1086) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Sayın Başbakan tarafın

dan yazılı olarak yanıtlanmasına aracılığınızı arz ve 
rica ederim. 

Saygılarımla, 
Hilmi Nalhamtoğlu 

Erzurum 
Soru 1. Aşağıdaki illerde, Dünya Bankasından 

temin edilen kredilerden yararlanarak kredi almış ve 
ithali süt ineği getirmiş kişilerin getirdikleri inek sa
yısı ile hugün bu ineklerden elde kalanların sayısı 
'hakkında bir tespit yaptırır mısınız? 

(Erzurum, Kars, Ağrı, Van) ve (Muş, Bitlis, Siirt). 
Soru 2. Bu illerde yukarıdaki kredi nedeniyle borç

lanmış ve besicilik kurmuş üretici çiftçilerden borçlu 
olanlar (borçlarını ödeyebiimektemidirler, yoksa 'borç
ları kanunî takipte imidir? 'Borçlarını ödeyememele
rinin sebebi nedir? 

Soru 3. Bu üretici çiftçilerden borçlarının (faiz
siz olarak) anapara miktarının iki-üç yıl süreli bir 
ödeme planına bağlanması mümkün müdür? 

Soru 4. Ayrıca bahse konu kredi ile ıMıall edilip 
aiınımıış 'besilenmeye geçilmiş bu ineklerin neden elde 
kalmamış olduğu konusunda da 'bir teknik inceleme 
yaptırır mısınız? 
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TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 1 2 . 5 . 1986 
Özel Kalem Müdürlüğü 

Sayı : ÖKM-2-413 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
'İlgi : Gen. Sek. K. ve Kar. Md. lüğünün 8.4.1986 ' 

tarih ve 7/1086-5856/22399 sayılı yazısı. 

Erzurum Milletvekili 'Sayın Hilmi Nalbantoğlu' 
nun Sayın Başbakanımıza ıtevcih ettikleri yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Erzurum Milletvekilli Sayın Hilmi Nalbantoğlu'nun 
Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 

Cevap 1-4. 1980-1985 yıları arasında uygulanan 
IV üncü Hayvancılık Projesi içerisinde Kars, Ağrı, 
Van, Muş, Bitlis ve Erzurum illerinde toplam olarak 
747 işletme kurulmuş olup, ıbu işletmelere 2 700 'baş 
ithal hayvan verilmiştir. Çeşitli nedenlerle, zaman içe
risinde işletme ve hayvan sayılarında bir miktar azal
ma olmuştur. 

Cevap 2. T.C. Ziraat Bakası Genel Müdürlüğü
nün yetkisi dahilinde 5169 sayılı genelge kapsamında 
IV üncü 've.-V inci Hayvancılık Projesi uygulama ala
nına giren Erzurum, Kars, Ağrı, Van, Muş, Bitlis, 
Siirt il ve ilçelerine süt ve besi hayvancılığı konusun
da toplam 3 532 183 489 lira kredi açılmış olup; kre
dilerini amacına yönelik olarak kullananlar borçları
nı sürelerinde ödemekte, ancak elde olmayan sebep
lerden dolayı (kuraklık, hastalık gibi v.s.) ödeyeme
yenlere her türlü ödeme kolaylığı (tecil, imhal gibi) 
gösterilmektedir. Bu cümleden olarak 1986 yılında mü
racaat edenlerin 'borçları rehabilitasyon kapsamına 
•alınmakta ve gereken hallerde ek kredi verilmektedir. 
Buna rağmen 17 işletmenin projelerini amacından 
saptırmaları, açılan kredileri haklı bir nedene dayan
madan saptırıp amaç dışı kullanmaları nedeniyle kre
di (borçlarına mıuaceeliyet verilerek alacak tahsili için 
yasal yollara haş vurulmuştur. 

Cevap 3. Elde olmayan zorunlu sebeplerle va
desi igeçen ve kanunî takibe intikal eden alacaklar 
•yukarıda 2 nci maddede açıklandığı üzere çiftçilerin 
müracaatı halinde rehabilitasyon programına alın
makta ve yeniden bir ödeme planına bağlanarak çift

çiye ödeme kolaylığı sağlandığı gibi işletme kredisi 
ihtiyacı halinde de ek kredi açılabilmektedir. Bu du
rum göz önüne alındığında işletmelerin iyileşerek 
ekonomiye ve sektöre kazandırılması mümkün ol
makta,. faizsiz kredi uygulamasına ihtiyaç bulunma
maktadır. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

3. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek İlçesi İlhanlar Köyü sahillerinin- ve bölgedeki su 
ürünlerinin korunmasına ilişkin Başbakandan sorusu ve 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü Doğan 
in yazılı cevabı (7/1094) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Sayın Başbakanca yazılı ola

rak cevaplandırılmasına 'aracılığınızı arz ederim. 
15 . 4 . 1986 

Davut Abacıgil 
'Balıkesir 

1. Su ürünlerinin tamamen yok edilmesine yö
nelik denizlerde çeşit çeşit makineler kullanıldığı, 

2. Erdek ilçesi İlhanlar Köyü sahilinde günde 
5-10 geminin dipleri de.taramak suretiyle kum çek
tiği 'bunun da hem sahili hem de deniz ürünlerinin 
barınaklarını yok ettiği, 

3. Buna son vermek için önlem alınmış mıdır?' 
Ne düşünüldüğünü açıklar mısınız? 

TC 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 12 . 5 . 1986 

Sayı : ÖKM-2-459 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : Gen. Sek. Kanun ve Kararlar Da. Bşk. 

lığının 22.4.1986 tarih ve 7/1094-5940/22760 sayılı 
yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in 
«Su Ürünlerinin Usulsüz Avlandığı İddiası» na iiş-

. kin, Sayın Başbakanımıza tevcih ettiği yazılı soru 
önergesinin cevabı ekte takdim edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Balkanı 
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TC 
Tarım Orman ve KÖyiişleri 

Bakanlığı 
Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abaeıgirin 

Yazılı Soru Önergesinin Cevabıdır 
Cevap 1. Su ürünleri avcılığı ve korunması : 

1380 sayılı Su Ürünleri 'Kanunu ve Su Ürünleri Tü
züğü ile bunlara istinaden her yıl Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca yayınlanan su ürünleri sirkü
leri ile düzenlenmektedir. Su ürünleri yasak, talhdit 
ve mükellefiyetlerine havi, 1986-87 av dönemine ait, 
20 numaralı su ürünleri sirküleri, 28 Şubat 1986 gün 
ve 19033 sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak, 1 Ni
san 1986 tarihinde yürürlüğe girmiştir,. 

[Buna göre denizlerimizde; su ürünlerinin cins, boy 
ve üreme zamanlarına, istihsal edildikleri vasıta ve 
usullere yasak, talhdit ve mükellefiyetler getirilmiştir. 

'Karadeniz'deki tüm karasularımızda Boğazlar ve 
Marmara Denizinde, 1 Haziran - 1 Ağustos 1986 ta
rihleri arasında genel yasaklama. 

Marmara Denizi, İstanbul ve Çanakkale boğazla
rında, 1 Nisan 1986 tarihinden itibaren mevcut kari
des algamalarının dışında yenilerinin yapılması ve 
kullanılmasının yasaklanması, denizlerimizde ığrıp, 
trata, manyat, tarlakoz v.b. sürütme ağlarının kul
lanılması 1 Nisan - 15 Mayıs 1986 tarihleri arasında 
yasaklanması, 

Avlanma yasağı süresince, su ürünleri istihsal yer
lerinde duran ve seyreden, su ürünleri istihsalinde 
kullanılan gemilerde (motorlu veya motorsuz gemi
lerle, kayık, sandal, yelkenli v.lb.) ve istihsal yerle
rine atılk vaziyette her türlü av malzemeleri, teçhi
zat, alet, edevat ve takımlarının bulundurulması ya
sağı getirilmiştir. 

Su ürünleri stoklarının korunması ve üretimin ar
tırılması için avlanılan su ürünlerine 'boy tahditleri 
de konulmuştur. 

Trol için zaman ve yer yasakları getirilmiştir. Ge
tirilen yasak tahdit ve mükellefiyetlerin uygulanması 
takip ve kontrol ©dilmektedir. 

Cevap 2. Balıkesir İli, Erdek İlçesi, İlhan Köyü 
Alkos mevkiinde ıbulunan ve İl özel İdare Müdürlü
ğünce ruhsat verilen kum ocağı; 9.8.1983 tarihine 
kadar İlhan Köyü muhtarlığı tüzelkişiliğince dişletil
miş, temdit için yapılan haşvuru sonucu, 2500 m2 İlk 
alanda, İlhan Köyü tüzelkişiliğince işletilmek üzere, 
Bakanlığımızın, 24.9.1984 tarih ve Kor. Kont. 
0808/3526 sayılı yazısı ile istenilen müsaade veril
miştir. Kıyıların tahrip olmaması için denetim altın

da 'belli yerlerden kum alınması daha uygun olmak
tadır. (İzinsiz olarak 'kum alımları ise imkânlar öl
çüsünde gerek Bakanlığımız ve gerekse Sahil Gü
venlik Komutanlığı tarafından devamlı takip ve kont
rol edilmektedir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Kavisleri 
Bakanı 

4. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, süt 
üreticilerinin bazı sorunlarına ilişkin sorusu ve Ma
liye ve Gümrük Bakanı Ahmet Kurtcebe Alptemo-
çin'in yazılı cevabı (7/1096) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Maliye ve Gümrük Bakanın

ca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılığınızı arz 
ederim. 

15 . 4 . 1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 
Vergi uygulamaları nedeni ile Balıkesir Merkez 

ve ilçelerinde vatandaşlar tereddüde düşmüşlerdir. 
Örneğin; 

1. Süt sanayii ile iştigal eden kesim, koyun sü
tünün fiyatı mevsim sonu belli olduğundan, müstah
sil adına alıcı olarak sevk risaliyesi kestiklerini, 

2. Kanun, ödeme yapıldığı anda müstahsil mak
buzunun kesileceğini amirdir. 

3. Müstahsil makbuzu fatura niteliğini taşıdığı 
görüşüne göre 10 günde hesap kesilmesi ve makbu
zun tanziminin istendiği iddia edilmektedir. 

4. Aylık ödemelerde (sığır sütü) 10 günde fiş 
alındığını 30 ve 31 gün çeken aylarda 10 + 10 + 10 
= 30, 10 + 10 + 11 = 31, 2 nci sıradaki 31 günde 
artan 1 günün nereye konulacağının açıklanmasına, 
fiyatı belli olmayan alımlarda makbuzun hesap ke
siminde mi yapılacağının açıklanması ve görüşünü
zün ne olduğunun? 

T.C. 
Maliye ve Gümrük Bakanlığı 

Gelirler Genel Müdürlüğü 
A n k a r a 

Gel. : VUK. 2/24445 235-25 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Kanunlar ve Kararlar Dairesi Başkanlığı 
Kanunlar ve Kararlar Müdürlüğünün 22.4.1986 tarih 
ve 7/1096 - 5942/22762 sayılı yazısı. 

Tarafımdan yazılı olarak cevaplandırılmak üze
re Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil tara-
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fından sorulan ilgi yazıda belirtilen sorulara ilişkin 
cevaplarımız aşağıda sunulmuştur. 

1. 31 Aralık 1985 gün ve 18975 sayılı Resmî Ga
zetede yayınlanan 167 sıra sayılı Vergi Usul Kanunu 
Genel Tebliğinde açıklandığı üzere; 

a) Malın alıcıya teslim edilmek üzere satıcı ta
rafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcı
nın, 

b) Teslim edilen malın alıcı tarafından taşınma
sı veya taşıttırılması halinde alıcının taşınan veya 
taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve 
taşıtta bulundurulması şarttır. 

2. 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 235 inci 
maddesi hükmüne göre; birinci ve ikinci sınıf tüc
carlar ile defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi
ler götürü usûle tabi veya vergiden muaf çiftçilerden 
satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sırada iki 
nüsha makbuz tanzim etmeye ve bunlardan birini 
imzalıyarak satıcı çiftçiye vermeye ve diğerini ona 
imzalatarak almaya mecburdurlar. Mal tüccar veya 
çiftçi adına • bir adamı veya mutavassıt tarafından 
alındığı takdirde makbuz bunlar tarafından tanzim 
ve imza olunur. 

Çiftçiden avans üzerine yapılan mubayaalarda, 
makbuz malın teslimi sırasında verilir ve müstahsil 
makbuzunun tüccar veya alıcı çiftçi nezdinde kalan 
nüshası fatura yerine geçer. 

Bu hükme göre; müstahsil makbuzu, birinci ve 
ikinci sınıf tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde 
olan çiftçilerin, götürü usule tabi veya vergiden muaf 
çiftçilerden satın aldıkları malların bedelini ödedik
leri sırada veya çiftçiden avans üzerine yapılan alım
larda ise malın teslimi anında düzenlenmesi zorunlu 
bir belgedir. 

3. Anılan Kanunun Faturanın Nizamına ilişkin 
231/5 inci maddesinde de «Fatura, malın teslimi ve
ya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren azamî on gün 
içinde düzenlenir. Bu süre içinde düzenlenmeyen fa
turalar hiç düzenlenmemiş sayılır.» hükmü yer al
maktadır. 

Buna göre, madde hükmünde yer alan on günlük 
süre, fatura tanzim süresi olup, bu sürenin müstah
sil makbuzu yönünden uygulanması söz konusu de
ğildir. 

4. Yukarıda belirtilen madde hükümleri karşı
sında; müstahsil makbuzunun, birinci ve ikinci sınıf 
tüccarlarla defter tutmak mecburiyetinde olan çiftçi
lerin götürü usule tabi veya vergiden muaf çiftçiler
den satın aldıkları malların bedelini ödedikleri sıra

da veya çiftçiden avans üzerine yapılan alımlarda ise 
malın teslimi anında düzenlenmesi gerekmekte oldu
ğundan, aylık ödemelerde ayların 30 veya 31 gün ol
malarına bakılmaksızın malların bedelinin ödendiği 
ayrıca, fiyatı belli olmayan alımlarda ise makbuzun; 
fiyatın belli olduğu ve mal bedellerinin ödendiği sı
rada düzenlenmesi gerekmektedir. 

Bilgilerinize arz ederim. 
Ahmet Kurtcebe Alptemoçin 
Maliye ve Gümrük Bakanı 

5. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'int Ba
lıkesir - Kepsut - Bektaşlar Köyü Gökköy Deresi 
mevkiindeki ormandan kesilen odunlara ilişkin soru
su ve Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı H. Hüsnü 
Doğan'ın yazılı cevabı (7/1097) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorumun Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanınca yazılı olarak cevaplandırılmasına aracılı
ğınızı arz ederim. 

15 . 4 . 1986 
Davut Abacıgil 

Balıkesir 

1. Balıkesir Kepsut İlçesi Bektaşlar Köyü Gök
köy Deresi mevkiinde ormanda yanık yerin az bulun
duğu. 

2. Aydın'dan gelen kesicilere yanık saha dışının 
da gösterilerek buradan kesilen 5 - 6 metre boyunda
ki sanayi odunlarının bazı kişilere yakacak olarak 
kesildiği. 

3. Yakacak odunların ebadı belli olduğuna gö
re sanayi odunu bu emval nasıl verilmektedir? Açık
lar mısınız? 

4. Aynı bölgede İsaalan Köy mezarlığı da or
man sahası için alınmıştı, bu konuda ne düşünürsü
nüz? 

T.C. 
Tarım Orman ve Köyişleri 

Bakanlığı 
Özel Kalem Müdürlüğü 12 . 5 . 1986 
. Sayı : ÖKM - 2 - 440 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
tlgi : K. ve Kar. Dai Bşk. lığının 22 Nisan 1986 

tarih ve 7/1097-5943/22763 sayılı yazısı. 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in, 
«Balıkesir Kepsut Bektaşlar Köyü, Gökköy Deresi 
mevkiindeki ormandan kesilen odunlar» hakkındaki 

561 — 



T. B. M. M. B: 104 13 . 5 . 1986 O : 1 

yazılı soru önergesinin cevabı ekte takdim edilmek
tedir. . 

Arz ederim. 
H. Hüsnü Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

Balıkesir Milletvekili Sayın Davut Abacıgil'in ya
zılı soru önergesinin cevabı. 

Cevap 1, 2, 3. Önergede bahis konusu edilen sa
ha, Balıkesir Orman işletmesinin, Kepsut İlçesi, Ça-
taldağı Orman Şefliğinin, Gökköy serisi dahilinde 
kalmaktadır. Bu mıntıkada 11.4.1985 tarihinde çıkan 
orman yangınında 110 hektar, 1.8.1985 tarihinde çı
kan orman yangınında 654 hektar olmak üzere top
lam 764 hektar saha yanmıştır. 

Yeniden ağaçlandırma çalışmalarının yapılabilme
si için öncelikle yanık sahanın boşaltılma işlemleri
nin tamamlanması gerekmektedir. Ağaçlandırma ve 
boşaltma çalışmaları için civar köylerin iş güçlerinin 
yeterli olmayacağının anlaşılması üzerine, Adana, 
Mersin ve Balıkesir Dursunbey'den işçi postaları ge
tirilmiştir. Ayrıca istihsal ve boşaltma işlerine ait 
ilanlar civar köylerden Bektaşlar, Dereli, Kayaeli, 
Örenli, Kayacıklı köylerine de verilmiş olup, halen 
bu köylüler de 5 posta halinde çalışmalarını sürdür
mektedirler. 

Yanık saha içindeki emval, iddia edildiği gibi ka
lın kuturlu olmayıp, tamamen yakacak .odun vasfın-
dadır. Yapacak emval alınmasının mümkün olmadı
ğı yanık sahadan çıkan emvalin, mevzuat gereği tah-
sisen şahıslara satılması imkânsızdır. Ancak, 1985 -
1986 kış mevsimi için Kepsut Belediyesine, protokol 
gereği, Mart 1986'da 1 000 ster odun satılmıştır. 

Cevap 4. Isaalan Köyü Muhtarlığının mezarlık 
iddiasında bulunduğu saha için, 6831 sayılı Orman 
Kanununun l/d maddesine göre inceleme yapılmış, 
kadim olmadığı anlaşılmıştır. Bu sebeple orman sa
yılan yerlerden olduğu hususu Isaalan Köyü Muh
tarlığına bir resmî yazı ile bildirilmiştir. 

Arz ederim. 
H. Hüsnü -Doğan 

Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanı 

6. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sök-
tnenoğlu'nun, Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlık 
Sözcüsünce verildiği iddia edilen beyanata ilişkin so
rusu ve Dışişleri Bakanı Vahit Halefoğlu'nun yazılı 
cevabı (7/1107) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
Güneydoğu Anadoluda Harran Ovasında bir kı

sım toprakların Suriyelilerin finanse ettiği kişilerce 
satın alındığı yolunda büyük bir gazetemiz tarafın
dan yayınlanan haberle ilgili aşağıdaki sorularımın 
Dışişleri Bakanı Sayın Vahit Halefoğlu tarafından 
yazılı olarak cevaplandırılması hususunda delaletini
zi saygıyla rica ederim. 

Murat Sökmenoğlu 
Hatay 

1. Güneydoğu Anadoluda Harran Ovasının bir 
kısım Suriyelilerin finanse ettiği kişilerce satın alın
dığı yolunda Hürriyet Gazetesinde yayınlanan haber
lerle ilgili olarak Bakanlığınızın Sözcüsü Sayın Eralp' 
in vermiş olduğu beyanat doğru mudur? 

2. Millî güvenliğimizi ilgilendiren böyle hassas 
bir konuda meseleye yüce Meclisin el attığı bir sıra
da Bakanlık Sözcüsünün beyanatı millî hâkimiyetin 
tecelligâhı yüce Meclisi sıkıntıya sokmaz mı? 

3. Millî bütünlük ve güvenliğimizi alakadar eden 
hassas konularda Sayın Eralp'ın beyanatında yer al
dığı gibi ifade edilen «Bakanlığımızda böyle bir bil
gi yoktur. Türkiye'de kim ne maksatla toprak alı
yor, biz bunu bilemeyiz» ifadesi millî politikalarımı
zı menfi yönde etkilemez mi? 

T.C. 
Dışişleri Bakanlığı 9 . 5 . 1986 

Sayı : SİDE-425-250 
Konu : Soru önergesi Hak. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 
İlgi : a) 24.2.1986 tarih ve 6/612-5438/20898 sa

yılı yazılan. 
b) 28.4.1986 tarih ve v 7/1107-5438/20898 sayılı 

yazıları. 
Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmenoğlu' 

nun,- Harran Ovasıyla ilgili olarak Bakanlığım Söz
cüsü tarafından verildiği- iddia edilen beyanata iliş
kin olarak tevdi ettiği yazılı soru önergesinin cevabı 
ilişikte sunulmaktadır. 

Saygılarımla arz ederim. 
Vahit Halefoğlu 
Dışişleri Bakanı 

Türkiye'de yabancıların gayri menkul satın alma
larına ilişkin hükümler ilgili yasalarımızla düzenlen
miştir. Yasalarımıza aykırı olarak herhangi bir ya
bancının arazi veya başka gayrı menkul satın alması 
kabil değildir. Bazı Suriyelilerin veya Suriyelilerce 
finanse edilen kimselerin Harran Ovasında arazi sa-
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tın aldıkları yolunda basınımızda yer alan haberleri 
teyid edici herhangi bir bilgi Bakanlığımıza intikal 
etmemiştir. Kaldı ki, millî menfaatlerimizi ilgilendi
ren bütün konularda basınımızda yer alan haberler 
ilgili devlet kuruluşlarımızca daima büyük bir hassa
siyetle araştırılmakta ve bu haberlerin doğruluğunun 
anlaşılması halinde gerekli yasal yollara başvurul
maktadır. 

Dışişleri Bakanlığının Sözcüsünün Sayın Sökmen-
oğlu'nun önergesinde bahsi geçen açıklaması, gaze
tecilerin bir sorusu üzerine vuku bulmuştur. Bakan
lık Sözcüsünün açıklaması özü itibariyle bu çerçeve 
içindedir ve ilgili tapu dairesince Bakanlığımıza bu 
yönde herhangi bir büginin intikal etmediği yolun
dadır. Bu bakımdan sözcünün ifadesini gerçek anla
mının ötesinde yorumlamak isabetli olmaz. Kaldı 
ki, Bakanlığımıza ilgili kuruluşlarımızca herhangi bir 
bilgi intikal etmediği sürece, Harran Ovasında veya 
Türkiye'nin başka bir bölgesinde Türk vatandaşları
nın arazi satın almasını kuşku ile karşılamamız müm
kün değildir. 

7. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğünün 1985 
yılı itibariyle kamulaştırma borçlarına ilişkin sorusu 
ve Bayındırlık ve İskân Bakanı İsmail Safa Giray'm 
yazılı cevabı (7/1119) 

Türkiye Büyük Miliet Meclisi Başkanlığına 
Aşağıdaki sorularımın Bayındırlık ve İskân Ba

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

Saygılarımla. 
Hilmi Nalbantoğlu 

Erzurum 

Soru 2. Her tesis ve yol kamulaştırmasından ay
nı tarih itibariyle kamulaştırma borçları ne kadar
dır? (özellikle Erzurum - Çat - Karlıova ve Hınıs -
Varto yol kamulaştırmaları bedellerinden kalanlar). 

Soru 3. Kamulaştırmalarda Anayasamızın 46 ncı 
maddesine neden uyulmamaktadır? 

Soru 4. Erzurum Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünün bu 1985 yılı sonu itibariyle birikmiş ka
mulaştırma borçları ne zamana kadar itfa edilmiş ola
caktır? 

T. C. 
Bayındırlık ve İskân 

Bakanlığı 12 . 5 . 1986 
Basın ve Halkla İlişkiler 

Müşavirliği 
A n k a r a 

Sayı : A -13/01/1466 
Konu : Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nal-

bantoğlu'nun yazılı soru önergesi. 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına 

İlgi : 30 Nisan 1986 gün ve 7/1119-5996/22992 sa
yılı yazınız. 

Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğünün 1985 yılı 
itibariyle vatandaşlara olan kamulaştırma borçları 
hakkında Erzurum Milletvekili Sayın Hilmi Nalbant-
oğlu'nun Bakanlığıma yönelttiği yazılı soru önergesi
ne ilişkin sorular ve cevaplan aşağıda sunulmuştur. 

Soru 1. Erzurum Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünün yol ve tesis kamulaştırmalarından 1985 
yıl sonu itibariyle vatandaşlara olan toplam borcu 
ne kadardır? 

Cevap 1. Karayolları Genel Müdürlüğümüzün 
Erzurum 12 nci Bölge Müdürlüğünün yol ve tesis 
kamulaştırmalarından 1985 yılı sonu itibariyle vatan
daşlara olan borcu toplam olarak 740 758 854 TL. 
dir. 

Soru 2. Her tesis ve yol kamulaştırmasından ay
nı tarih itibariyle kamulaştırma borçlan ne kadardır? 
(özellikle Erzurum - Çat - Karlıova ve Hınıs - Varto 
yol kamulaştırmaları bedellerinden kalanlar). 

Cevap 2. Her tesis ve yol kamulaştırmasının 
1985 yılı sonu itibariyle kamulaştırma borcu proje 
bazında, ilişik listede gösterilmiştir. 

Soru 3. Kamulaştırmalarda Anayasamızın 46 ncı 
maddesine neden uyulmamaktadır? 

Cevap 3. Kamulaştırmalarda; Anayasamızın 46 
ncı maddesine kesinlikle uyulmaktadır. 

Soru 4. Erzurum Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünün bu 1985 yıü sonu itibariyle birikmiş ka
mulaştırma borçları ne zamana kadar itfa edilmiş 
olacaktır? 

Cevap 4. Karayolları 12 nci Bölge Müdürlüğü
nün 1985 yılı sonu itibariyle listede ödenmemiş gö
rünen tüm borcu 257 165 448 TL. olup, Haziran ayı 
içinde ödenmesine çalışılacaktır. 

Bilginize arz ederim. 
î. Safa Giray 

Bayındırlık ve İskân Bakanı 

Soru 1. Erzurum Karayolları 12 nci Bölge Mü
dürlüğünün yol ve tesis kamulaştırmalarından 1985 
yıl sonu itibariyle vatandaşlara olan toplam borcu 
ne kadardır? 
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Yol Adı ve Kilometresi 

1. 'Erzurum - Toritüm - 10. Bl. Hd. Ek Kaim. 
70+098—82+344 

2. Damla Köyü Malzeme Ocağı 
3. 2 No. lu Hamur Malzeme Ocağı 
4. Erzurum - Ça't - 8. Bl. Hd., 69+225—70+425 
5. Erzurum Tortum (2942/30. mad.) 
6. Erzurum - Çat - 8. B i Hd. İmarlı Kesim 

50+500—51+803.54 G/55 + 307.53 t 
7. Kars - Kağızman (Kars - Selim) Kirimizi 

Köprü 10+273.35 
0 + 022 0+142 

0+110.40 
8. (Oltu - Göle) A'yr. - Şenkaya 

0 + 895^-3+979 
9. (Kars - Susuz) A'yr. - Arpaçay - Çıl'dır 

0+012.50—42 + 761.86 
10. Göle - Kars (Göle - Balçeşme) 

188 -f- 884—210+568 
11. Taşlburnu Köyü Ocağı 5 +150 civarı 

12. Erzurum - Çat - 8. Bl. Hd. 3 9 + 0 0 0 - 5 0 + 5 0 0 
13. Kars - Havaalanı (İmarlı kesiim) 

0+544.50—1 + 241.12 
14. Gümüşhane. - Erzurum - .Aşkale - Maden . 

44+459.08 G/44 + 589.75 İ - 60+328 

15» l(Kars - Sel'im) Ayr. - Kağızman Kırmızı Köp
rü Paslı - Kötek arası 
0+129—31+275.51 G/0+063.50 i 

16. Erzurum Ayr. - Doğubayaztt - Yoncalı Köyü 
Malzeme Ocağı 
187 + 362—187+773 

17, Diyadin - Çermikler Murat Çayı Malz. Oc. 

18. 

19. 

20. 

21, 

22. 

23. 

Erzurum - Kuzey Çevre Yolu 
0+225—1+563' 
Hınıs - Varto 22+807—23 + 220 
Erzurum - Göle - Kars Okçu Köyü Ocak Yeri 
190+155—190+567 
Hınıs - Varto '(Değişen keşlim) 
1(2942/30. ıma'dde) 
l(Berta -. Şavşat) Ayr. -. Ardanuç 
0+044—7+158 
Çıldır - Bakımevi Sahası 
1+019—1+119 

Kamulaştırma 
bedeli 

1 043 140,— 

1 420 830 — 
307 4 5 0 , -

3 527 800 , -
4 233 600 — 

36 982 000,— 

11 860 9 5 0 , -

Nakkiin 
gönderil'diği 

Uaaüh 

2 366 950,-

17 318 200,-

580 500,-

525 000,-
17 162 000,-

12 232 178,-

581 400,-

1 062 990, 

17.1.1986 

» 
» 
» 
» 
» 

2 465 535,— 

42 173 220, -

33 333 170,— 

1 295 280,— 

97 258 820 — 
59 351 291 — 

61 560 400,— 

8 779 920,— 

» 

» 

» 

» 
, 4.2,1986 
4.2,1986 

» 

» 

31.3.1986 

31.3.1986 
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Yol Adı ve Kilometresi 

24. Çabandede - Hınıs (1) 
0+000—21 + 237 

25. Ayr. - Posof - Çaimlıçetek Geç. 
0+134—2+755 

26. Yen'ktemir Kapı Köprü Tüzelkişiliğinden sa-
tınaîma 

27. İğdır Çevre Yolu 
0+005.40-4+097 

28.. Taşbaşı Köyü Malime Ocak Sahası Yeri II. 
Kısım 44+000 civarı: 

29. Erzurum - Tortum 10. BI. Hd. Ek (Kısım 
70+098—82+344 

30. StfKars - Susuz) Ayr. - Göle D.Y. İncesu Balçeşjme 
0+000—33+011.32 G/210+700 1 - 20+658 

31. İspir - 10. Bl. Hd. 11 Y. (Heyelan sahası) 
2+920.50—3+016.20 

32. Hınıs - Varto D.Y. Yukarı Kayabaşı Ariyet 
Ocalk Yeri 1+262—1+364 

33. Artvin ŞeMriçi 0+942—3 + 784 
34. ^Erzurum - Tortuna) Yolu Ayr. - Dumlu İl Yolu 

0+000—0+921 
35. Dsptir - Yusufeli Karakale - Nihal Köp^ 

37+000—43+930.39 G/37+852.55 t 
36. Kars - Arpaçay - Çaançavuş - Arpaçay lımarîı 

kısım 20+575.00—21 + 768.00 

GENEL TOPLAM : 

Kamulaştırma 
'bedeli 

117 223 020 — 

2 611 748, — 

9 056 200, .-

249 561, 

1 526 265 — 

7 053 511,— 

30 042 805,— 

2 352 000,— 

428 769 — 

64 931 991,-
5 377 000 — 

78 244 410,— 

4 238 950, -

Nakdin 
gönderildiği 

tarih 

31.3.1986 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 

» 
» 

» 

» 

740 758 854,— TL. 

Not : 1. Çobandede - Hınıs yolundan 
66 170 782,— TL. ödenmiş olup, 
51 052 238,— TL. kalmıştır. 

._ 565 — 





Türkiye Büyük Millet Meclisi 
GÜNDEMİ 

104 ÜNCÜ BİRLEŞİM 

13 . 5 . 

Saat 

1 
BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA 

SUNUŞLARI 
1. — Meclis Araştırması önergesi (10/18) 

2 
ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER 

3 
SEÇİM 

4 
OYLAMASI YAPILACAK İŞLER 

5 
GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞ

TIRMASI YAPILMASINA DAİR 
ÖNGÖRÜŞMELER 

1. — İstanbul Milletvekili Günseli Özkaya ve 9 
arkadaşının, Hükümetin aldığı sosyal ve ekonomik 
önlemlerle huzur ve güvenin toplumun çeşitli kesim
lerine ne ölçüde yansıdığı ve bunun gelecekte nasıl 
bir boyut kazanabileceği konusunda Anayasanın 98 
inci, İçtüzüğün 100 ve 101 inci maddeleri uyarınca 
bir Genel Görüşme açılmasına ilişkin önergesi (8/12) 

6 
SÖZLÜ SORULAR 

1. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Uçak Servisi A.Ş.'ndeki bazı yöneticilerin gıda 
alımlarında usulsüzlük yaptıkları iddiasına ilişkin 
Ulaştırma Bakanından sözlü soru önergesi (6/576) 

2. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan* 
m, Prelevman Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve 
giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yar
dımcısından sözlü soru önergesi (6/660) (1) 

3. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun 1984 
-1985 yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/670) (1) 

4. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Petrol Arama ve Petrolle ilgili Faaliyetleri Dü
zenleme Fonu'nun 1984 -1985 yılları gelir ve giderle-

(1) İçtüzüğün 96 ncı maddesi 
soruya çevrilmiştir. 

uyarınca sözlü 

1986 Sah 
15.00 

rine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısın
dan sözlü soru önergesi (6/697) (1) 

5. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar*ınâ 

ölümle sonuçlandığı iddia edilen bazı işkence olay
larına ilişkin içişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/671) (1) 

6. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Menkul Kıymetler Tanzim Fonu'nun 1984 -1985 
yılları gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/672) (1) 

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

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

9. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, Afetler Fonu'nun 1984 - 1985 yılları gelir ve gi
derlerine ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/675) (1) 

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

11. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arı-
kan'ın. Serbest Bölgeleri Tesis ve Geliştirme Fonu'
nun 1985 yılı gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Ba
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/677) (1) 

12. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, uygulanan ekonomik modele ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/678) (1) 

13. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kamu kurum ve kuruluşlarınca özel firmalara 
hazırlattırılan projelere ilişkin Başbakandan sözlü 
soru önergesi (6/679) (1) 

14. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, T.C. Merkez Bankasında çalıştırılan yabancı da-



nışmanlara • ve Bankanın dış borçlarına ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/680) (1) 

15. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, teşvik kredilerinin bölgeler itibariyle dağılımı
na ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/681) (1) 

16. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, kalkınmada öncelikli yörelere Devlet Planlama 
Teşkilatı 1985 yılı bütçesinden yapılan harcamaya 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/682) (1) 

17. — istanbul Milletvekili Günseli Özkaya'nın, 
Türkiye'de şeriatçılığa karşı ne gibi önlemler alındı
ğına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/596) 

18. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, bazı 
vatandaşların işkence sonucunda sakat kaldığı ve 
öldüğü iddialarına ilişkin içişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/598) 

19. — izmir Milletvekili Ali Aşkın Toktaş'm, 
Aliağa Pefcro Kimya Kompleksine ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesii <6/746) (1) 

20. — İçel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'm, 
K.t.T. ürünlerinin ihracına ilişkin Devlet Bakam 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/686) (1) 

21. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, ha
yalî ihracat iddiasıyla haklarında işlem yapılan fir
ma ve kişilere ilişkin Başbakandan sözlü soru öner
gesi (6/688) (1) 

22. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, ihracatı Geliştirme Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/689) (1) 

23. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Akaryakıt Tüketim Fonu'nun 1984 - 1985 yılları 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/690) (1) 

24. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, Savunma Sanayii Geliştirme Fonu'nun 1985 yılı 
gelir ve giderlerine ilişkin Devlet Bakanı ve Başbakan 
Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/691) (1) 

25. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1980 - 1985 yıllarında kullanılan ihracat teşvikle
rine ve gerçekleşen ihracata ilişkin Devlet Bakanı 
ve BaşbaEan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/692) (1) 

26. — içel Milletvekili Durmuş Fikri Sağlar'ın, 
D.P.T. Uzman Yardımcılığı sınavına ilişkin Devlet 
Bakanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru öner
gesi (6/693) (1) 
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27. — Adana Milletvekili Metin Üstünel'in, Kah
ramanmaraş - Göksün Yem Fabrikasınca 1985 yılın
da gerçekleştirilen kırmızı biber alımlarına ilişkin Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/607) 

28. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
in, 1984 yılında ithal ve ihraç edilen kütük ve de
mir - çelik mamullerinin Destekleme ve Fiyat istik
rar Fonu'na etkisine ilişkin Devlet Bakanı ve Başba
kan Yardımcısından sözlü soru önergesi (6/698) (1) 

29. — Diyarbakır Milletvekili Kadir Narin'in, 
Diyarbakır İlinde işkence sonucu meydana geldiği 
iddia edilen iki ölüm olayına ilişkin içişleri Baka
nından sözlü soru önergesi (6/610) 

30. — Samsun Milletvekili Hasan Altay'ın, Sam
sun ili Merkezi ile Çarşamba ilçesi elektrik şebeke
lerinin ihale ve denetiminde yolsuzluk yapıldığı id
diasına ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanın
dan sözlü soru önergesi (6/614) 

31. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Balıkesir Merkez Kocaavşar Köyü Kasırga Deresi 
üzerinde gölet yapılıp yapılmayacağına ilişkin Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/616) 

32. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret Anonim 
Şirketinin ortaklarına ilişkin Başbakandan sözlü soru 
önergesi (6/699) (1) 

33. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu' 
nun, Su ve Şişeleme Anonim Şirketinin yerli ortak
larına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/700) (1) 

34. — Trabzon Milletvekili Osman Bahadır'ın, 
bir vatandaşı işkence ile öldürdükleri iddia edilen em
niyet görevlilerine ilişkin içişleri Bakanmdan sözlü 
soru önergesi. (6/702) (1) 

35. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' 
m, 22.6.1984-31.12.1984 tarihleri arasında gerçekleş
tirilen canlı hayvan ihracatına ilişkin Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önergesi 
(6/703) (1) 

36. — Denizli Milletvekili Halil ibrahim Şahin' 
in, Güney Anadolu Projesi nedeniyle yoğunlaşan top
rak satışlarına ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanından sözlü soru önergesi (6/621) 

37. — Adana Milletvekili Nuri Korkmaz'ın, 1986 
yılında dağıtılacak tarımsal krediye ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/624) 
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38. — Edirne Milletvekili Türkân Turgut Arıkan' | 
in 15.6.1985 - 31.12.1985 tarihleri arasında gerçekleştiri
len mercimek ve nohut ihracatına ilişkin Devlet Ba- I 
kanı ve Başbakan Yardımcısından sözlü soru önerge
si (6/704) (1) 

39. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Van İli Erciş ilçesindeki tapulama işlemlerine 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/722) (1) 

40. — Tokat Milletvekili Enver Özcan'ın, »Sivas 
ili Gemerek ilçesindeki TUĞSAN Fabrikasına iliş
kin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru öner
gesi (6/631) I 

41. — Uşak Milletvekili Yusuf Demir'in, Uşak İli 
Banaz Orman Bölge Şefine ilişkin Tarım Orman ve 
•Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/632) 

42. — istanbul Milletvekili Yılmaz ihsan Hastürk* 
ün, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu Genel Mü
dürlüğüne tahsis edilen resmî taşıtlara ilişkin Enerji 
ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/726) (1) 

43. — içel Milletvekili Mehmet Kocabaş'ın, Bin
göl ilinde bazı emniyet görevlilerince çıkarıldığı id
dia edilen olaylara ilişkin içişleri Bakanından sözlü j 
soru önergesi (6/635) 

44. — Balıkesir Milletvekili Cahit Tutum'un, Ay
valık Koyunda kurulan midye üretme çiftliğine iliş
kin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/666) 

45. — Zonguldak Milletvekili Muhteşem Vasıf Yü-
cel'in, Ordu ili Aybastı ilçesi Belediye Başkanına iliş
kin içişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/667) 

46. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, 
sektörler arasındaki gelir dağılımına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi (6/669) 

47. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Gök-
ova Kemerköy Termik Santralı toprak hafriyatına 
ilişkin Enerji ve Tabiî Kaynaklar Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/695) 

48. — istanbul Milletvekili Reşit Ülker'in, Bavye-
ra Televizyonunda gösterilen bir filme ilişkin Baş
bakandan sözlü soru önergesi (6/696) 

49. — Erzurum Milletvekili Hilmi Nalbantoğlu* 
nun, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Per- I 
sonel Yönetmeliğine ilişkin Millî Eğitim Gençlik ve 
Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/701) 

50. — Kayseri Milletvekili Mehmet Üner'in, Kay
seri ili Develi İlçesi Kızık Köyündeki afet konutları 
inşaatına ilişkin Bayındırlık ve iskân Bakanından söz- I 
lü soru önergesi (6/705) | 

51. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir Hindeki zeytin üıeticilerinin bazı sorunlarına 
ilişkin Sanayi ve Ticaret Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/709) 

52. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
Erdek Belediyesi mücavir alanı içine alınan bazı köy
lerde vatandaşlara yapı ruhsatı verilmediği iddiasına 
ilişkin Bayındırlık ve İskân Bakamndan sözlü soru 
önergesi (6/710) 

53. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, 
emeklilere ait çeklerin bankalarca iskontoya tabi tu
tulmasına ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi 
(6/711) 

. 54. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir yöresindeki tohum üreticilerinin alacaklarına 
ilişkin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü 
soru önergesi (6/712) 

55. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - Kepsut ilçesi Dispanserinin doktor ihtiyacına 
ilişkin Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanından sözlü so
ru önergesi (6/713) 

56. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Er
dek Belediye Başkanına ilişkin içişleri Bakanından söz
lü soru önergesıi (6/714) 

57. — Balıkesir Milletvekili Davut Abacıgil'in, Ba
lıkesir - ivrindi ilçesi Korucu Bucağı Madra Orman 
Bölgesindeki kestane ağaçlarının kesim nedenine iliş
kin Tarım Orman ve Köyişleri Bakanından sözlü soru 
önergesi (6/715) 

58. — Muğla Milletvekili Idris Gürpınar'ın, Muğla 
İli Milas ilçesinin bazı köylerindeki fıstık çamları 
ürünlerinin toplanmasına ilişkin Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/716) 

59. — Ordu Milletvekili Bahriye Üçok'un, kara
yoluyla hacca gidecek olan vatandaşlardan alınan 
ücrete ilişkin Devlet Bakanından sözlü soru önerge
si (6/718) 

60. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezît'in, Kahramanmaraş - Merkez - Kozlu 
Köyündeki elektrik satış fiyatına ilişkin Başbakan
dan sözlü soru önergesi 06/719) 

61. — Kahramanmaraş Milletvekili Mehmet Tu
ran Bayezit'in, Andırın - Kahramanmaraş karayolu
nun etüt, proje ve fizibilite hazırlıklarına ilişkin Ba
yındırlık ve İskân Bakanından sözlü soru önergesi 
(6/720) 



62. — Hatay Milletvekili Abdurrahman Demirtaş' 
in, Hatay ilinde ortaya çıkarılan Uluslararası uyuş
turucu madde kaçakçılığı olayının sonuçlarına ilişkin 
İçişleri Bakanından sözlü soru önergesi (6/721) 

63. — Malatya Milletvekili Ayhan Fırat'ın, Sıkı
yönetim Kanununa göre görevlerine son verilen öğ
retmen ve öğretim üyelerine ilişkin Millî Eğitim Genç
lik ve Spor Bakanından sözlü soru önergesi (6/739) 

64. — Ağrı Milletvekili ibrahim Taşdemir'in, iş
kence ile öldürüldüğü iddia edilen bir öğretmene otop
si yapılmamasının nedenine ilişkin Adalet Bakanından 
sözlü soru önergesi (6/740) 

65. — Hatay Milletvekili Mustafa Murat Sökmen-
oğlu'nun, Kerkük'de yaşayan Türk soydaşlarına bas
kı ve zulüm yapıldığı iddiasına ilişkin Dışişleri Ba
banından sözlü soru önergesi (6/741) 

66. — istanbul Milletvekili ibrahim Ural'ın, Avru
pa güreş şampiyonasından önce Bolu kampında ce
reyan eden olaylara ve Güreş Federasyonu Başkanına 
ilişkin Başbakandan sözlü soru önergesi (6/742) 

67. — izmir Milletvekili Hüseyin Aydemir'in, de
miryollarının modernizasyonuna ilişkin Ulaştırma Ba« 
kanından sözlü soru önergesi (6/745) 
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KANUN TASARI VE TEKLİFLERİYLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN DİĞER İŞLER 

1. — Bitlis Milletvekili Kâmran Inan'ın, 28.3.1983 
Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teş
kilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Karar
namenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 
inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı 
Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Ka
nun Teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu 
(2/324) (S. Sayısı: 439) (Dağıtma târihi: 5.5.1986) 

2. — 2955 Sayılı Güllıane Askerî Tıp Akademisi 
Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı ve Millî Savunma ve Millî Eğitim 
ıkomisyonları raporları (1/721) (S. Sayısı : 438) (Da
ğıtma tarihi: 5.5.1986) 

3. — 1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Deği
şiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ve Adalet; 
Tarım, Orman ve Köyişleri ıkomisyonları raporları 
(1/737) (S. Sayısı: 437) (Dağıtma tarihi: 5.5.1986) 



Dönem: 17 Yasama Yılı: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı.: 439 

Bitlis Milletvekili Kâmran İnan'm, 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun 
Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 
11 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir 
Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu (2 /324) 

26.3.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MEOLİSt BAŞKANLIĞINA 

28.3.1983 Tarih ye 12809 Sayılı Yükseköğretim Kurumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmün
de Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 11 indi Maddesinin (a) {Bendimin Değiştirilmesi ve 
ayna Kanuna (Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifim gerekçesiyle birlikte ilişikte sunulmuş
tur. 

Gereğini saygılarımla rica ederim. 
Kâmran İnan 

Bİtffis Milletvekili 

GEREKÇE 

Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair 2809 Numaralı Kanunun, Ankara Üniversitesi ile ilgili 7 nci maddesinin (a) bendi ile İstan
bul Üniversitesi hakkındaki 11 inci maddesi (a) bendinin ifade şekli; Ankara Üniversitesine bağlı Siyasal Bil
giler Fakültesi ile tsıtanlbul Üniversitesine bağlı Siyasal Bilimler Fakültesi mezunları arasında adaletsiz bir uy
gulamaya yol açmıştır. 

feümlerindeki bu farklılık, Ankara Üniversitesıine bağlı Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunları lehine imti
yazlı bir durum doğurmuştur. Birçok kuruluşa girebilmek için Kanunlarda «'Siyasal Bilgiler Fakültesini bi
tirmiş olmak» şartı aranmakta ve dolayısıyla İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi mezunları bu 
halk ve imkânlardan mahrum bırakılmaktadır. 

Teklifimiz; aynı statüde olan her iki öğretin kurumunun adlarında da birliği sağlamak suretiyle, uygula
madaki yanlış değerlendirme ve adaletsizliğe son vermek amacıyla hazırlanmıştır. 
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Millî Eğitimi Kaıriîsyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas 'No. : 2/324 
Karar No. : 5 

1,5.1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLiM 'BAŞKANLIĞINA 

«Bitlis Milletvekili Kâmran Inan'ın; 28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı 
Hakkında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kalbul'üne Dair Kanunun 11 inci Madde
sinin (a) Bendinin Değiştirilmesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi Hakkında Kanun Teklifi» 
Komisyonumuzun 30.4.1986 tarihli 5 inoi bMeşiımıinde Millî Eğitim Gençlk ve Spor Bakanı, teklif sahibi 
ve YÖK temsilcisinin de iştirakiyle incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun (görülerek maddelerine 'geçilmesi ka
bul edilmiştir. 

Teklifin gerekçesinden de anlaşılacağı üzere, aynı eğitim - öğretim programını uygulayan ikü fakülteden, 
«Siyasal Bilgiler Fakültesi» ni bitirmiş otaa şartı aranması dolayısıyla, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilimler 
Fakültesi mezunları aleyhine bir sonucun doğmasına sebep olmaktadır. 

Teklif ile iki fakülte arasındaki bu farklı u^agulama önlenmiş olmaktadır. 
Teklifin 1 ve 2 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kalbul edilmiştir. 
Teklifin Geçidi Maddesi, Meri Kanunda 12 nci Geçici Madde olması dolayısıyla, «Geçici Madde 13» 

olarak kalbul edilmiştir. 

Teklifin yürürlük ve yürütmeye ilişkin 3 ve 4 üncü maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen 
kalbul ediillmişitlir.! 

Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

BaşkanvekM 
İsmet Özarslan 

Amaisya Milletvekilli 

Üye 
Osman lsık 

Ankara Milletvekili 

Üye 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır Milletvekili 

Üye 
Ö. Necati Cengiz 

İstanbul Milletvekili 

Üye 
Alaeddin Kısakürek 

Kahramanmaraş MilletVekil 

ıSözcü 
İsmail Dayı 

(Balıkesir Milletvekili 

Üye 
Prof. Dr. F. Rezan Şahinkaya 

Ankara MliıUdtvtekli 

Üye 
Hamit Melek 

Hatay Milletvekilli 

Üye 
H. Yılmaz Önen 
izmir Milletvekili 

Üye ' 
Ziya Ercan 

Konya Milletvekilli 

Üye 
Besim Göçer 

Çorum Milletvekili 

Kâıbîp 
Mümtaz Güler 

Uşak Milletvekili 

Üye 
M.: Ali Doğuştu 

Bingöl Milletvekili 

Üye 
F. Mîhriban Erden 
îspanta Milletvekilli 

Üye 
Aziz Kaygısız 

Kars Mffletvekili 

Üye 
Bahriye Üçok 

Ordu MİlflöfcveM 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 439) 



BİTLİS MİLLETVEKİLİ KÂ'MRAN İNAN'IN 
TEKUM 

28.3.1983 Tanih ye 2809 {Sayılı Yükseköğretim Ku
rumlan Teşkilatı Hakkında 41 Sayılı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun 11 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştiril
mesi ve Aynı Kanuna Bir Geçicâ Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1, — 28.34983 tarik ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenlin Değiştirilerek 
Kabulüne Dair Kanunun 11 indi maddesinin (a) ben
di aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

a) Rektörlüğe bağlı Edebiyat, Fen, Siyasal Bil
giler, İktisat, İşletme, Hukuk, İstanbul Tıp, Cerrah
paşa Tıp, Diş Hekimliği, Eczacılık, Orman, Veteri
ner fakültelerinden; 

MADDE 2. — 28.34983 tarih ve 2809 sayılı 
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Hakkında 41 sa
yılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek 
ıRalbulüne Dair Kanuna aşağıdaki geçici madde ek
lenmiştir. \ 

GEÇİCİ MADDE — Bu Kanunun yürürlüğe 
girmesinden önce istanbul Üriivefsitesli Siyasal Bilim
ler Fakültesinden mezun olmuş bulunanlar, Ankara 
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi mezunlarının 
sahip olduğu bütün haklardan aynen istifade ederler. 

ıMADDE 3. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürür
lüğe girer. 

MADDE 4. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar 
(Kurulu yürütür. 

3 — 
I MİLLÎ EĞltTÜM KOMİSYONUNUN KABUL 

ETTİĞİ (METİN 

28.3.1983 Tarih ve 2809 Sayın Yükseköğretim Ku
rumlan Teşkilatı Hakkında 41 Saydı Kanun Hük
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair 
Kanunun 11 inci Maddesinin (a) Bendinin Değiştiril
mesi ve Aynı Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesi 

Hakkında Kanun Teklifi 

MADDE 1H — Teklifin 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kalbul edilmiştir. 

MADDE 2. — Teklifin 2 noi maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 13. — Teklifin Geçici Mad
desi «Geçici Madde 13» olarak aynen kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Teklifin 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edSlmiştir. 

«•* 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 439) 





Dönem: 17 Yasama Yılı: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 438 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Mad
delerinin Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Savunma 

ve Millî Eğitim Komisyonları Raporları (1 /721) 

T. C. 
Başbakanlık 1.11.1985 

Kanunlar ve Kararlar 
Genel Müdürlüğü 

Sayı : K. K. Gn. Md. 18/101 - 1947/06185 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Milli Savunma Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 30.10.1985 tarihinde ka
rarlaştırılan «2955 Sayıh Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Turgut özal 

Başbakan 

GENEL GEREKÇE 

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda öğretim ejemanları arasında başasistanlık görevinin bulunmaması 
sebebiyle 2955 sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununda yer alan başasistanlarla ilgili hükümler yürür
lükten kaldırılmış ve böylece yükseköğretimde sistem bütünlüğü sağlanmıştır. 

Meydana gelen bu boşluğun doldurulması maksadıyla başasistanlık görevi, en kıdemli yardımcı doçentlere 
verilmiştir. 

MADDE GEREKÇELERİ 

Madde 1. — Yardımcı doçentlerin de dahil olduğu öğretim üyelerinin görevlerinin belirtildiği 18 inci mad
deye yardımcı doçentlere mahsus bir fıkra eklenerek görevleri artırılmıştır. Böylece yönetmelikte tespit edilecek 
ek görevler en kıdemli yardımcı doçentlere gördürülerek başasistanlığın kaldırılması ile doğacak boşluk dol
durulmuş olacaktır. Ancak bu değişiklikten doçentler ve profesörler etkilenmeyecektir. 

Madde 2. — -19 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki «kadrolu veya kadrosuz olarak başasistanlık yapanlara 
ve» tabiri yürürlükten kaldırılmıştır. 

Madde 3. — 30 uncu maddenin ikinci fıkrasındaki hatalı atıf düzeltilmiştir. 
Madde 4. — 3 üncü maddenin (b) bendi, 29 un cu maddenin (a) bendi ile aynf Kanunda geçen «Başasis

tan» ve «Başasistanlar» deyimleri yürürlükten kaldırılarak diğer üniversitelerdeki sistemle paralellik sağlan
mıştır. 

Madde 5. — Başasistanlık görevinin en kıdemli yardımcı doçentlere intikalini sağlamak amacıyla geçici 
madde eklenmiştir. 

Madde 6. — Yürürlükle ilgilidir. 
Madde 7. — Yürütme ile ilgilidir. 
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Millî Savunma Komisyonu Raporu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Savunma Komisyonu 

Esas No, : 1/721 
Karar No.: : 3 

23 , 1 , 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı, Komisyonumuzun 15.1.1986 tarihli 5 inci Birteşimünde ilgili Bakan ve bakanlık müşavirlerinin işti-
raikiyle tetkik ve müzakere olundu. 

Yükseköğrenimle ilgili amaç ve ilkeleri belirlemek, eğitiim, öğretim, araştırma, yayım, öğretim elemanları 
ve öğrenciler ile ilgili esasları bir bütünlük içinde düzenleyen 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3 üncü 
maddesine göre öğretim üyeleri : 

Profesör, Doçent, Yardımcı Doçent, öğretim Görevlisıi, Okutman ve öğretim yardımcılarıdır. 
Başasistanlık müessesesi 2547 sayılı Yasayla kaldırılmış bunun yerine yardımcı doçentlik ihdas edilmiştir. 

Halihazır başasistanlık yapanlarım bu görevi tasarı ile 'en kıdemli yardımcı doçente verilmiştir. 
Yükseköğretimde bir bütünlük sağlamayı amaçlayan tasarının tümü Komisyonumuzca uygun görülerek ka

bul edildikken sonra maddelerin müzakeresine geçilmiştür. 
Tasarının 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 ndi maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
Havalesi gereğince Millî Eğitim Komisyonuna tevdi buyurulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile sunu

lur. 

Başkan 
Ferruh İlter 

istanbul 

Üya 
Eşref Akıncı 

Ankara 

Üya 
Ali Rıza Akaydın 

Çorum 

Üya 
Ali Topçuoğlu 

ıK'alhıra'manımaraş 

Üye 
Vecihi Ataklı 

iŞanilınuıııfa 

iBaşIkaınıvetkli 
Nevzat Yağcı 

Elâzığ 

Üya 
Halit Nüzhet Goral 

Aydını 

Üya 
R. Ercüment Konukman 

İstanbul 

Üya 
E. Fahrettin Özdilek 

(Konya 

Üya 
Bahri Karakeçili 

iŞanıtarfa 

Üya Üya 

Sözcü 
Özgür Barutçu 

IDfflyaırfaalkııı? 

Üya 
Isimet Tavgaç 

Bursa 
«(imzada bıuilluinamadı) 

Üya 
Cevdet Karakurt 

Olyarbata 

Üyö 
Muhlis Ar ikan 

ıSaımisun 

Üye 
H. Pertev Aşçıoğlu 

Zonıguldalk 

üaMt Kaırtalfcaiş Burhan Cahit Gündüz 
Zonguldak 

(îmızalda Ibuıluinaımaldlı) 
'îzmür 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 438) 
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Milli Eğitim Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No., : 1/721 
Karar Noe : 4 

1 i 5 , 1986 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

«2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 
Tasarısı» Komisyonumuzun 30.4.19*86 Tarihli 5 inci birleşinTÜnde Millî Savunma Bakanlığı ve YÖK temsil
cilerinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Tasarının gerekçesinden de anlaşılacağı üzere yükseköğretimde sistem bütünlüğünün sağlanmasını amaç
layan tasarı, komisyonumuzca da uygun mütalâa edilerek, tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmış ve bi-
lahara maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir. 

Tasarının başlığı, tasarı metninde yer alan Geçici Madde dolayısıyla «2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp 
Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Kanuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair 
Kanun Tasarısı» şekillinde düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

Tasarınım 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 nci maddeleri Komisyonumuzca da uygun görülerek aynen kabul edilmiş
tir. 

Genel Kurulun tasvtiplerine arz edilmek üzere Başkanlığa saygı iDe sunulur. 

'Baişkaınveki'li 
İsmet Özarslan 

Amasya 

Üya 
Osman İşık 

Ankara1 

Üye 
Mahmud Altunakar 

Diyarbakır 

Üye 
ö. Necati Cengiz 

dsitamlbul 

Üya 
Alaedd'm Kısakürek 

(Kahramanmaraş 

Sözcü 
İsmail Dayı 

BaMaesiıj 

Üya 
Prof. Dr. F. Rezan Şahinkaya 

Ankara 

Üya 
Hamit Melek 

Haitaıy 

Üya 
H. Yılmaz önen 

IzmiB 

Üya 
Ziya Ercan 

Konya 

Üya 
Besim Göçer 

Çorum 

Kâtip 
Mümtaz Güler 

Uşak 

Üya 
M. Ali Doğuştu 

»Bingöl 

Üya 
F. Mihriban Erden 

Isparita 

Üya 
Aziz Kaygısız 

(RairS 

Üya 
Bahriye Üçok 

Ordu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi İS, Sayısı: 438) 
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HÜKÜMETİN TEKLİF ETTİĞİ METİN 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair 
Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 2955 sayılı Kanunun 18 inci maddesine aşağıdaki (g) bendi eklenmiştir. 
«g) Yardımcı doçentler ayrıca yönetmelikte tespit edilecek diğer görevleri yaparlar». 

MADDE 2. — 2955 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yardımcı doçentliğe önermede ve atamada askerî personele öncelik verilir. Yardımcı doçentler, her se

ferinde üç yıllık bir dönem için olmak üzere, en çok iki defa atanabilirler». 

MADDE 3. — 2955 sayıh Kanunun 30 uncu maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Yabancı uyruklu öğretim elemanlarına, 2914 sayıh Yükseköğretim Personel Kanununun 16 ncı maddesi

ne göre ücret ödenir». 

MADDE 4. — 2955 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (b) bendi, 29 uncu maddesinin (a) bendi ile aynı 
Kanunda geçen «Başasistan» ve «Başasistanlar» deyimleri yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 5. — 2955 sayıh Kanuna aşağıdaki Geçici 7 nci madde eklenmiştir. 
«GEÇİCİ MADDE 7. — Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte başasistanlık yapan tabiplerin başasis

tanlık görevleri, göreve başladıkları tarih esas alınarak bütün hak yetki ve sorumlulukları saklı kalmak kay
dıyla iki yıl devam eder». 

MADDE 6. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 7. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Barbakan 
7V özal 

Devle» Bak, Başbakan Yrd. 
A, K. Erdem 

Devlet Bakanı 
Af. V., Dinçerler 

'Devlet Bakanı 
A« Karaevli 

İçişleri Balkanıı 
Y, Akbulut 

Millî EgMta Gençlk ve Spor Balkanı 
Af. Emiroğîu 

Ulaştırma Bakanı 
V» At as oy 

Sanayii ve Ticaret Bakanı 
H, C. Aral 

Devlet Bakama 
K* Oksay 

Devlet Balkanı 
A., Tenekeci 

Adalet Balkanı 
M. N. Eldem 

Dışişleri Bakamı 
V. Halef oğlu 

Bayındırlık ve İskân Bakanı V. 
S. N, Türel 

Tanm Omüıan ve Köyişİeri Bakamı 
H* #., Doğan 

EnıerjÜ ve Tabtâ Kay. Ba'kanı 
S. N. Türel 

30 . 10 . 1985 

Devlet BaUcaını 
A< M» Yılmaz 

DeVlet Balkanı 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakanı V. 
K. Oksay 

(Maliye ve Gümrük Bakanı 
A* ÜT« Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyal Yarldım Bakamı 
Af.ı Aydın 

Çalışma ve Sosyal Güvenlk Bakanı 
Af. Kalemli 

Kültür ve Turizm Bakanı 
Af. Af. Taşçıoğlu 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 438) 



MÎLLÎ SAVUNMA KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 
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I MÎLLÎ EĞİTDM KOMİSYONUNUN 
KABUL ETTİĞİ METİN 

2955 Sayılı Gülhane Askerî Tıp Akademisi Kanunu
nun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesine ve Bu Ka
nuna Bir Geçici Madde Eklenmesine Dair Kanun 

Tasarısı 

MADDE 1. — Tasarının 1. inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — Tasarının 3.üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis-
I yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 438) 





Dönem: 17 Yasama Yılı: 3 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ S. Sayısı : 437 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair 
Kanun Tasarısı ve Adalet, Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyon

ları Raporları (1/737) 

TC 
Başbakanlık 21 . 1 . 1986 

Kanunlar ve Kararlar 
<&e?ıel Müdürlüğü 

Sayı : K.K.GnMd. 18/101-1968/01102 

TÜRKİYE BÜYÜK MÎLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Tarmı Orman ve Köyişleri Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 13.1.1986 
tarihlinde kararlaştırılan «1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarı
sı» ile gerekçesi ekli olarak gönderilmiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Turgut Özal 

Başbakan 

1380 SAYILI SU ÜRÜNLERİ KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI 
GENEL GEREKÇE 

22.3.1971 tarihinde ka'bul edilerek yürüdüğe giren 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, denizleriınıizde ve iç 
sultanımızda su ürünlerimin korunması ile üretiminin 'artırılması hususlarında hükümler getirmiş ve 'bu görev 
Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığına verilmiştir. -

Ancak, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten 'bu güne kadar görevin yürütülmesinde bazı darboğazlar ve 
dupiilcasyonlarla karşılaşılmıştır. 

Ayrıca, su ürünlerinin korunma ve muhafazası için getirilen cezaî müeyyideler de bugün içki yetersiz ha
le gelmiştir. Bu sebeple yasaklara riayet edilmemeikıte ve kaynaManmızın tahrip edilmesine sebep olunmak
tadır. 

Sanayi dalında tedbirler alınmadığımdan demiz ve iç sularımız her geçen güm kudemmektedir. Kirlenen su
da su ürünlerinin yaşaması mümkün olmadığı gibi, böyle sulardan elde edilen mahsuller insan sağlığı için de 
zararlı bulunmaktadır. 

Duplikasyomıu önlemek amacıyla, Kanunda Ticaret Bakanlığına ait görevlerin, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığınca yürütülmesi zarurî görülmüştür. 

Tasarı, görevin müessir 'bir şekilde yürütülmesini sağlayacağı gibi, çok önemllıi protein ve döviz kayma
ğımız olan su ürünlerinin üretimi konusunda Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının da daha etkili çalış
masını mümkün kılacaktır. 
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MADDE GEREKÇELERİ 

•Madde 1. — İstihsal kapsamı içerisine koruma ve kontrol girmemektedir. Bu itibarla Kanunun 1 linoi 
maddesinde değişiklik öngörülmüştür. 

Madde 2. — Sportif avcılığın, ticarî amaçlı avcılıktan kesin sınırlarla ayrılması üretimdn disipline edil
mesi ve ıkaynaikJların korunması 'bakımından Kanunun 3 üncü maddesinde değişiklik gerekmektedir. 

Madde 3. — Yalnız istihsal yerlerinde değil, yumurta 'bırakma, 'büyüme ve üretme yerlerinde de yapıla
cak kısmen veya tamamen şekil değişikliği istihsali etkiler. Ayrıca bir etüt ve araştırmaya dayanılmadan ya
pılan balıklandırma, zararlı neticeler vereceği gibi sorumlu bakanlığın dışında yapılacak balıklandırma dup-
liıkasyona da neden olmaiktadır. 

Ayrıca, su ürünleri üreme ve istihsal yerilerinden Ikum, çakıl, taş çıkarılması veya buralara itaş, toprak, 
moloz ve çöp dökülmesi, 7 nci ma'dde kapsamına alınarak !bu gibi İşlemler Bakanlık müsaadesine bağlan
mıştır, 

Madde 4. — Kanunun 14 üncü maddesinde zikredilen Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ola
rak değiştirilmiş ve Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü lağvedilmiştir. Su ürünleri lile ilgili her türlü ilmî ve 
teknik araştırmaları yapmak ve yaptırmak görevi, Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına bırakılmıştır. 

Madde 5. — Balukçı barınaklarının nasıl idare edileceği kesin belirlenmediği dçin, sorunlar çıkmakta ve 
üretimin de istenilen düzeyde çıkarılamamasında etken olmaktadır. Bu sebeple 1.7 noi maddede değişiklik ya-
pıilımıştır. 

Madde 6. — Kanunun 26 ncı maddesinde balıkhaneler Ticaret Bakanlığına bağlıdır. Ticaret Bakanlığı bu 
görevi, Tarım Oırman ve Köyişleri Bakanlığına devretmiş ve Bakanlıkça, balıkhanderiin kuruluş ve işletmesi
nin belediyeler ıile gerçek ve tüzelıkisilere bırakılması uygun görülmüştür, 

Ayrıca, balıkhanelerin kuruluş ve işletme esaslarının tespiti yönetmeliğe bırakılarak, çıkarılacak yönet
melikte (ilgili bakanlıkların görüşünün alınmasına gerek görülmüştür. 

Madde 7. — 13180 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı maddesinde öngörülen cezalar, günün şarlıları 
'içerisinde yetersiz kalmakta ve caydırıcı gücünü kaybetmektedir. Bu nedenle cezaî müeyyideler günün şartla
rınla göre düzeltilmiş, Kanunun 7 nci maddesine aykırı davrananlar hakkında cezaî müeyyideler öngörülmüş 
ve (e) bendimin ikinci ve üçüncü fıkralarına ihtiyaç kalmadığından yürüdükten kaldırılmıştır. 

Madde 8. — 1'3'80 sayılı Su Ürünleri Kanununda Ticaret 'Bakanlığına verilen görevler duplikasyonu ön
lemek amacıyla Tarım Orman ve Köyişleri 'Bakanlığına devredilmiş, reorganizasyon sonucu değişen Bakanlı
ğın adı tam olarak belirtilmiş, Kanunda geçen «tüzük» deyimi, bürokrasiyi azaltmak maksadıyla «yönetme
lik» olarak değiştirilmiştir. 

Madde 9. — Kanun gereğince çıkarılacak yönetmeliklerden 19, 20 ve 23 üncü maddelerde belirtilenlerin 
Bakanlar Kurulunca, diğerlerinim ise Bakanlıkça yürür iüğe konulması öngörülmdk'teklir. 

Madde 10. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 27 nci maddesi; balıkhane olmayan yerler'de ve özel
likle 'belediye hudutları dışında karaya çıkarılan su ürünleririin satışında kolaylık sağlanması maksadıyla 
yürürlükten kaldırılmıştır. 

Geçici Ma'dde 1. — Bu Kanunun 20 ndi maddesi ve buna müsteniden çıkarılan ©akanlar Kurulunun 
28J6.1973 günlü ve 7/6719 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan Su Ürünleri Tüzüğüne göre getirilen yasak, 
tahdit ve mükellefiyetlerin uygulanması; anılan tüzüğün geçici 1 inci ıma'ddesiyle sanayii kuruluşları ve işyer
lerine arıtım tesislerini kurmaları için tüzüğün yayım tarihi olan 27.7.1973 tarihinden itibaren iki yıl süre 
verilmiş ancak, atik suların arıtım ve bu tesislerle ilgili konunun ülkemiz açısından yeni olması sebebiyle, 
teknoloji transferlerine ve yetişmiş personele ihtiyaç duyulmakta ve mevcut sanayi kuruluşlarının bir kıs
mının daha önce yan yana kurulmalarından dolayı arıtım tesisi kurmak için yeterli yerleri bulunmamaktadır. 

Bu bakımlardan yeterli teknoloji ve yetişmiş personelin olmayışı, arıtma tesisi içlin yeni yerlerin istim
lâki ve satın alınması uzun bir zaman almasından dolayı hu makide, yeterince işletilmemiştir. Bundan dola
yı, arıtım projelerinin iyi bir şekilde uygulanabilmesi için zamana İhtiyaç vardır. 
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Ayrıca İSu Ürünleri Tüzüğünün Ek 5 sayılı listesinde öngörülen sltandartilar düzeyinde, atık suların su 
ürünlerine zarar vermeyecek seviyede arıtımının sağlanabilmesi gerek ekonomik, gerekse zaman kaybına ne
den olunmaması, mevcut personelin iş yerlerinin çalışmamasından dolayı mağdur duruma düşmemesi işsiz
liğin meydana getireceği muhtemel, sosyal olaylara meydan verilmemesi, üretimin durması sonucu bu fabrika
larda 'imal edilen malların yurt ekonomisi ve ihracat yönünden önem'i dikkate alınarak sözkonusu sanayi 
kuruluşları ve işyerlerine ek süre verilmesine ihtiyaç duyulmak'tadır. Bu nedenle sözkonusu müddet bu ka
nunun yürürlük tarihinden itibaren 3 yıl olarak yemden düzenlenmiştir. 

Geçici Madde 2. — Bu Kanunun 20 inci maddesine göre çıkarılan tüzükteki yasak tahdit ve mükelle
fiyetlere riayet etmedikleri için 36 ncı maddenin (d) bendine 'göre mahkemelerce faaliyetlerine men kararı 
verilen veya halen .mahkemeleri devam eden sanayi kuruluşu ve işyerlerinin kapanması 'sonucu mevcut işçi ve 
diğer personelin mağduriyetlerinin önlenmesi ülke ekonomisi ve ihracat dikkate 'alınarak sözkonusu sanayi 
kuruluşları ve işyerlerinin faaliyetlerine izin verilmesine ve geçici 1 inci maddedeki gibi ek süre verilerek arıt
ma tesislerinin kurulması için kendilerine bir imkan daha tanınması zarurî görülmüştür. 

Geçidi Madde 3. — Bu Kanunda belirtilen yönetmelikler yürüdüğe girinceye kadar bir boşluğa meydan 
verilmemesi 'için bu geçici madde tedvin edilmiştir. 

•Madde 11, 12. — Yürürlük ve yürütme maddeleridir. 

Adalet Komisyona Rapora 
Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Adalet Komisyonu 12.3.1986 
Esas No. : 1/737 
Karar No. : 12 

TÜRKÎYE 'BÜYÜK MÎLLET MECLM BAŞKANLIĞINA 

1380 Sayılı Su 'Ürünler* Kanununda 'Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı il'giffi Bakanlıklar tem
silcilerinin de katılmalarıyla Komisyonumuzca incelenip görüşülmüş, gerekçesi uygun görülerek maddeleri
ne geçilmesi kabul edilmiş, maddeler üzerindeki kabul, ilave ve değişiklikler sırasıyla aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının çerçeve maddelerinde geçen 'tüm «1380 Sayılı Kanunun» ibareleri açıklık getirmek ve Ka
nun tekniğine uygunluğu sağlamak üzere «1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun» şeklinde yazılmıştır. 

Tasarının 1 indi maddesi yapılan bu değişiklikle ve maddenin başındaki tarih kaldırılmak suretiyle kabul 
edilmiştir. 

2. Tasarının 2 nci maddesindeki «Türklerle yabancı turistler» ibaresi «Türkler ve yabancılar» olarak ya
zılmış, •«'bir' yönetmelikte» ifadeli «yönetmelikle» şeklinde değiştirilmiştir. 

3. Tasarının çerçeve 3 üncü maddesiyle 7 nci maddenin başlığının dasdeğişmesi nedeni ile «başlığı ile» 
'kelimeleri ilave edilmiş maddenin birinci fıkrasının sonunda bulunan «mütalaasının» kelimesinin başına mü
talaanın ne yolda olacağını belirtmek üzere «olumlu» kelimesi konmuştur. 

4. Tasarının 4 üncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 
5. Tasarının 5 inci maddesindeki «kooperatif veya kooperatif birliklerine» ibaresinin başına açıklık 

getirmek amacıyla «su ürünleri ile ilgili» ibaresi eklenmiştir. 

ö. Çikarılacak yönetmelik için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşleri
nin alınmasına 'gerek 'görülmediğinden Tasarının 6 ncı maddesinin son fıkrasında bu yolda düzenleme yapıl
mıştır. 

7. Tasarının 7 nci maddesinin (a) bendinin 1 ve 2 numaralı alt bentlerindeki para cezaları az buluna
rak aşağı ve yukarı hadleri arttırılmış, 3 numaralı alt 'bendindeki para cezasının aşağı haddi «üç bin» lira
dan «'beş bin» liraya çıkarılmıştır. 
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(b) bendinin 1 numaralı alt bendindeki para cezalarının aşağı ve yukarı #hadleri artırılmış, 2 numaralı alt 
bendindeki «ve» bağlacı «veya» şeklinde düzeltilmiştir. 

(c) bendindeki para cezasının aşağı ve yukarı hadleri artırılmıştır. 
(d) bendindeki hapis ve para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri artırılmıştır. 
(e), (f) ve (g) bentleri aynen benimsenmiştir. 
(h) bendindeki para cezalarının aşağı ve yukarı hadleri artırılmıştır. 
(ı) bendinin birinci paragrafında bulunan hapis ve para cezasının aşağı ve yukarı hadleri artırılmıştır. 
(j) bendindeki para cezasının aşağı ve yukarı hadleri artırılmıştır. 
Ck) bendi aynen benimsenmiştir. 

8. Tasarının 8 inci maddesinin başında bulunan «Bu kanunda» ibaresi Kanunun tümü değişmediği için 
«1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda» şeklinde düzeltilmüştir. 

9. Tasarının 9 uncu maddesinin başına açıklık getirmek üzere «1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununun» iba
resi eklenmiş, «maddelerde» kelimesi «maddelerinde» şeklinde değiştirilmiştir. 

10. Tasarının 10 uncu maddesi aynen benimsenmiştir. 
11. Tasarının Geçici 1 inci maddesindeki üç yıllık süre fazla bulunarak bir yıla indirilmiştir. 
12. Tasarının Geçici 2 nci maddesinde bu tasarının kanunlaşacağı tarihten önce faaliyetleri men edil

miş bulunan sanayi kuruluşları ile işyerlerinin yeniden faaliyetlerine izin verileceği hükme bağlanmıştır. 

Ancak bu iznin ne şekilde ve hangi mercii tarafından verileceği hususu gösterilmemiştir. Maddenin bu 
haliyle kabulü izin verecek merciinin hangi mercii olacağı konusunda uygulamada tereddütlerin doğmasına 
sebep olacaktır. 

Bu iznin, herhangi bir merciin iznine gerek kalmadan geçici 1 inci maddeye paralel şekilde kanunla ve
rilmesi uygun görülmüş ve maddede bu yolda gerekli düzenleme yapılmıştır. 

13. Tasarının geçici 3 üncü maddesiyle 11 ve 12 nci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Raporumuz Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonuna sunulmak üzere saygı ile arz olunur. 

Başkan 
Ali Dizdar oğlu 

Anıtallıya 

Kâtip 
İbrahim Ay doğan 

içel 

Üye 
İlhan Dinçel 

Maılaıtya 
(Geçici 1 ve 2 nci maddelerin 

iraeBnd'en çıfkariillmajsı gerekir. Bu 
maıdldelere muhalûm) 

ıBaşkanvekili 
Mehmet Onur 

(Kalhraımanımaınaş 

Üye 
Ledin Barlas 

Aıdaına 

Üye 
İhsan Nuri Topkaya 

Ordu 
(5 inci maiddıenün (b) fıkrasına 
mdha'lliıfîta. Ayrıca oezalliarın 

artıırıtaaisına mıulhaifilm) 

Sözcü 
Mehmet Bağçeci 

Yozgafli 

Üye 
Mustafa Uğur Ener 

Kiültalhya 

Üye 
Yılmaz Altuğ 

ıSi'vals 
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Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Rapora 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu 30 . 4 . 1986 

Esas No. : 1/737 
Karar No. : 6 

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Komisyonumuza havale edilen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
Tasarısı 26.3.1986 - 2.4.1986 ve 9.4.1986 tarihlerinde Tarım Orman ve Köyişleri Bakanı Hüsnü Doğan ile Ba
kanlık temsilcilerinin iştirakiyle Komisyonumuzda görüşülmüştür. 

Tasarının tümü üzerindeki görüşmelerden sonra maddelere geçilmesi kabul edilerek, Komisyonumuzca ya
pılan değişiklikler aşağıda açıklanmıştır. 

1. Tasarının 1 ve 2 nci maddeleri Adalet Komisyonundan gelen şekli ile Komisyonumuzca aynen ka
bul edilmiştir. 

2. Tasarının 3 üncü maddesi Komisyonumuzca yediden düzenlenmek suretiyle kabul edilmiştir. 
3. Tasarının 4 ve 5 inci mıaddelerii Adalet Komisyonundan gelen şekli ile Komisyonumuzca aynen kabul 

edilmiştir. 

4. Tasarının çerçeve 6 ncı maddesine adı geçen tasarıya uyum sağlamak amacı ile, «1380 Sayılı» ibare
sinden sonra «Su Ürünleri» ibaresi getirilmiş maddenin 1 inci fıkrasının 2 noi satırındaki «yapıldığı», «edildiği» 
ibareleri madde metninden çıkartılmış ve «muhafaza» ibaresinin sonuna «sının» eki konmuş 1 inci fıkrası
nın 3 üncü satırındaki «sağlandığı» ibaresi de «yapıldığı» şeklinde değiştirilerek madde bu son şekli ile Komis
yonumuzca kabul edilmiştlir. 

5. Tasarının çerçeve 7 nci maddesi ile değiştirilmek istenen 1380 sayılı Su Ürünleri Kanununun 36 ncı 
maddesinin 1 inci fıkrasının 1 inoi satırındaki «Bu Kanuna göre» ibaresi «Bu Kanundaki ve Bu Kanuna göre» 
olarak düzenlenmiş Tasarının «b» bendinin (1) ve (2) nci fıikraları birleştirilmek suretiyle yeni bir fıkra haline 
getirilmiş, «c» bendi mükerrer olacağı nedeni ile madde metninden çıkartılmış ve yeni «c, d, e, f, g, h, i» fık
ralarındaki para cezaları Komisyonumuzca günün şartlarına göre az bulunarak artırılmış eski «k» bendi mad
de metninden çıkartılmış ve bazı redaksiyonlarla madde bu son şekli ile kabul edilmiştir. 

6. Çerçeve madde 8 deki «Bu Kanunda» ibaresıi meri Kanun başlığı ile paralellik sağlamak amacı ile 
«1380 sayılı Su Ürünleri Kanununda» ibaresi olarak düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

7. Çerçeve madde 9 datoi yönetmelik hazırlama görevi yalnızca Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığına 
verilmek suretiyle yeniden düzenlenerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

8. Madde 10'dakı «1380 sayılı» ibaresine Meri Kanununa uyum sağlamak amacı ile «Su Ürünleri» iba
resıi ilave edilerek Komisyonumuzca kabul edilmiştir. 

9. Tasarının Geçici Madde 1 de, halen faaliyette bulunan sanayi kuruluşlarının önleyici tedbir almak 
ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmeleri için verilen «üç» yıllık süre «iki» yıla indirilmiş ve Komisyonu
muzca bu şekli ile kabul edilmiştir. 
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— 6 — 

10. Taşanının Geçici 2 nci maddesi Adalet Komisyonundan gelen şekii ile aynen kabul edilmiştir. 
11. Tasarının Geçici 3 üncü maddesi ile 11 ve 12 nci maddeleri Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş-

Raporumuz Genel Kurula arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa saygt ile sunulur. 

Başkan 
Ahmet Altıntaş 

Muğla 

Kâtip 
Ahmet Özkan 

Çantan 

Üye 
Albdlufflalh Oengİlz Diağlyar 

Anltallya 
'dîmlzıakfa bulıuınıaımıaldı) 

Üye 
Muzaffer Arıcı 

Denizli 

Üye 
Hamit Melek 

Haltaıy 

Üye 
Abdülkerim Yılmaz Erdem 

MaındÜn 

ıBaşkanvekifli 
Hikmet Bicentürk 

lîçeil 

Üye 
Mefomöt Yaşar. 

Ağrı 
'(İJmıziaıda buikiınıairnadı) 

Üye 
Yılmaz Demir 

iBiîecilk 
(Geç'ic'i madldıeferie yasaya esalslfcaro 

(karşa/yım) 

Üye 
Kadir Narin 
iDütyaalbakıır 

Üye 
Abdurrahman Bozkır 

Ktaöya 

Üye 
Aziz BaiüenJt Önüel 

iŞanHtıur£a 
İtmmsida foufanıaımadı) 

Üye 
Selim Koçaker 

Tokalt 

Sözcü 
Sabri Araş 

Karış 

Üye 
Prof. Dr. Rezan Şahinkaya 

Ankara 

Üye 
M. Ali Doğuşlu 

'Bingöl 

-

Üye 
Muhittin Yıldırım 

BĞmm 

Üye 
Beşir Çelebioğlu 

Martün 

Üye 
Salih Alcan 

TefcMağ 
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HÜKÜMETIN TEKLÎF ETTIĞÎ METÎN 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

iMADDE 1. — 22.3.1971 tarihli ve 1380 sayılı Kanunun 1 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 1. — Bu Kanun su ürünlerinin korunması, istihsali ve kontroluna dair hususları ihtiva eder.» 

MADDE 2. — 1380 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştr. 
«Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla yasak olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri istihsal ede

cek Türklerle yabancı turistler ruhsat tezkeresi almak zorunda değildir. Bunların avlanma usul ve esasları ile 
ilgili hususlar bir yönetmelikte düzenlenir.» 

MADDE 3. — 1380 sayılı Kanunun 7 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«İstihsal yerlerindeki değişiklikler 

Madde 7. — Su ürünleri üreme ve istihsal yerlerinin korunması amacı ile, genel, katma ve özel bütçeli 
idareler ile Devletin ve kamu iktisadî teşebbüslerinin hüküm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme ve 
istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilmesi ve buralardan kum, 
çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, moloz, çöp ve benzeri maddeler dökülmesi gibi üreme ve istihsale tesir ede
bilecek teşebbüslerde bulunulmadan veya bu yerlerde taş ocağı açılması için ruhsat verilmeden önce, Tarım 
Orman ve Köyişleri Bakanlığının mütalaasının alınması zorunludur. 

Her türlü balıklandırma faaliyetleri Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığının müsaadesine tabidir.» 

MADDE 4. — 1380 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 14. — Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı su ürünleri ile ilgili her türlü araştırmaları yapmak ve 

yaptırmakla görevlidir.» 

MADDE 5. — 1380 sayılı Kanunun 17 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«(Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesisle rnden faydalanma hakkı, Tarım Orman ve Köyişleri Ba
kanlığının mütalaası alınarak Maliye ve Gümrük Bakanlığınca süresi on yıldan az olmamak üzere kooperatif 
veya kooperatif birliklerine 2886 sayılı Devlet îhale Kanunu hükümlerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya ve-
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ADAUET KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ 
METİN 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — 13(80 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 1 'inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 1. — Bu Kanun su ürünlerinin korun
ması, istihsali ve kontrolüne dair hususları ihtiva 
eder.» 

MADDE 2, — 1380 sayılı Su Ürürileri Kanunu
nun 3 üncü maddesinin yedinci fıkrası aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«Ticarî amaç dışı veya spor maksadıyla yasak 
olmayan bölgelerde ufak vasıtalarla su ürünleri is
tihsal edecek Türkler ve yabancılar ruhsat tezkeresi 
almak zorunda değildir. Bunların avlanma usul ve 
esasları ile ilgili hususlar yönetmelikle düzenlenir.» 

MADDE 3. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 7 nci maddesıi başlığı ile aşağıdaki sekilide de
ğiştirilmiştir.; 

«İstihsal yerlerindeki değişiklikler 

Maıddte 7. — Su ürünleri üreme ve istihsal yerle
rinin korunması amacı ile, genel, katma ve özel büt
çeli idareler ile Devletin ve kamu iktisadî teşebbüs
lerinin hüküm ve tasarrufu aütında bulunan su ürün
leri üreme ve istihsal yerlerinün doldurulması, kuru
tulması, kısmen veya tamamen şeklinin değiştirilme
si ve buralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, top
rak, moloz, çöp ve benzeri maddeler dökülmesi gibi 
üreme ve istihsale tesir eddbilecek teşebbüslerde bu
lunulmadan veya hu yerlerde taş ocağı açılması için 
ruhsat verilmeden önce, Tarım Orman ve Köyişleri 
Bakanlığının olumlu mütalaasının alınması zorunlu
dur. 

Her türlü balıklandırma faaliyetleri Tarım Or
man ve Köyişleri Bakanlığının müsaadesine tabidir.» 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kahul edilmiştir. 

MADDE 5. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 17 nci maddesinin ikinci fılkrası aşağıdaki şekil
de değiştirilmiştir. 

TARIM ORMAN VE KÖYIŞLERt 
KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ METİN 

1380 Saydı Su Ürünleri Kanununda Değişiklik 
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 1 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 2. — Adalet Komisyonunun kabul et
tiği metnin 2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 7 nci maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir. 

«İstihsal yerlerindeki değişiklikler 

Madde 7. — Genel, katma ve özel bütçeli idare
ler ile Devletin ve kama iktisadî teşebbüslerinin hü
küm ve tasarrufu altında bulunan su ürünleri üreme 
ve istihsal yerlerinin doldurulması, kurutulması, kıs
men veya tamamen şeklinin değiştirilmesi veya .bu
ralardan kum, çakıl, taş çıkarılması, taş, toprak, mo
loz ve benzeri maddelerin dökülmesi gibi üreme ve 
istihsale olumsuz tesir edebilecek teşebbüslerde bulu
nulmadan önce Tarım Orman ve Köyişleri Bakan
lığının mütalaasma dayalı olarak ilgili mercilerden 
izin alınması zorunludur». 

MADDE 4. — Tasarımn 4 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5. — Adalet Komisyonu metninin 5 
inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 437) 
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'(Hükülmet'in Teklif Ettiği Metin) 

rilir. İlan edilen 30 günlük süre içinde kooperatifler veya kooperatif birliklerinden talep vaki olmazsa 2886 
sayılı Devlet ihale Kanunu gereğince Maliye ve Gümrük Bakanlığınca gerçek veya tüzelkişilere ihale ile ve
rilir.» 

MADDE 6. — 1380 sayılı Kanunun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 26. — Balıkhaneler, su ürünlerinin açık artırma ile toptan satışının yapıldığı, muhafaza edildiği, 

kalite ve sağlık kontrolünün sağlandığı yerlerdir. 
Balıkhaneler, belediyelerle gerçek veya tüzelkişiler tarafından kurulur ve işletilir. 
Balıkhanelerde, belediyeler tarafından alınacak ücretin miktarı satış bedelinin % 3'ünü geçemez. Bunun dı

şında her ne ad altında olursa olsun başka bir resim ve ücret alınmaz. 
Balıkhanelerin kuruluş ve işletme esasları, Başbakanlık, İçişleri, Sanayi ve Ticaret, Sağlık ve Sosyal Yardım 

bakanlıkları ile Devlet Planlama Teşkilatının görüşü alınarak, çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenir.» 

MADDE 7. — 1380 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 
«Madde 36. — Bu Kanuna göre çıkarılacak yönetme liklerdeki yasak, tahdit ve mükellefiyetlere aykırı ha

reket edenlere verilecek cezalar, aşağıda gösterilmiştir: 
a) 1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler, yedinci 

fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef olmadıkları halde, bu fıkradaki maksat dışında su ürünleri is
tihsal edenler, altıncı fıkra gereğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fıkrada gösterilen 
yerlerde su ürünleri istihsal edenler, beş bin liradan on beş bin liraya kadar, 

2. 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince, gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahipleri veya 
donatanları, onbin liradan ellibin liraya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini, talep vukuunda ilgililere göstermeyenler, üç bin liradan on bin liraya kadar, 
Ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

b) 1. tç sularda 7 nci madde hükümlerine aykırı hareket edenler, yirmi bin liradan yüz bin liraya kadar, 
denizlerde aykırı hareket edenler ise beşyüz bin liradan beş milyon liraya kadar, 

2. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından müsaade almaksızın balıklandırma ve balıklandırmak üzere ça
lışma yapanlar, elli bin liradan ikiyüz bin liraya kadar, 

Ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 437) 



(Adalet Komisyonunun Kaibul Ettiği Metfin) 

^Balıkçı barınakları ve bunlara ait üst yapı tesis
lerinden faydalanma hakkı, Tarım Orman ve Köy-
işlleri Bakanlığının mütalaası alınarak Malliye ve Güm
rük Bakanlığınca süresi on yıldan az olmamak üze
re su ürünleri ile ilgili kooperatif veya kooperatif 
(birliklerine 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hüküm
lerine tabi olmaksızın pazarlıkla kiraya verilir. Han 
edilen 30 günlük süre içlinde kooperatifler veya koo
peratif birliklerinden talep vaüci olmazsa 28>86 sayılı 
Devlet İhale Kanunu gereğince Maliye ve Gümrük 
Bakanlığınca gerçek veya tüzelkişilere ihale ile ve
rilir.» 

İMİAIDDE 6.— 13180 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirikniş-
tir. 

«Madde 26. — Balıkhaneler, su ürünlerinin açık 
artırma ile toptan satışının yapıldığı, muhafaza edil
diği, kalite ve sağlık kontrolünün sağlandığı yerler
dir. 

Balıkhaneler, beledi'yeleriie gerçek veya tüzelki
şiler tarafından kurulur ve işletilir. 

Balıkhanelerde, belediyeler tarafından alınacak 
ücretin miktarı satış bedelimin % 3'ünü geçemez. Bu
nun dışında her ne ad altında olursa olsun başka 
İbik resim ve ücret atamaz. 

Balıkhanelerin kuruluş ve işletme esasları, Baş
bakanlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakan
lıklarının görüşü alınarak, çıkarılacak bir yönetme
likle belirlenir.» 

MADDE 7. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 3*6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

-«Madde 36. — Bu Kanundaki ve bu Kanuna gö
re çıkarılacak yöndtoıelü'klerdekii yasak, tahdit ve mü
kellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek ceza
lar, aşağıda gösterilmiştir. 

a) 1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre 
ruhsat tezkeresi almadan su ürünleri istihsal eden
ler, yediinoi fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla 
mükellef olmadıkları halde, bu fıkradaki maksat 
dışında su ürünleri istihsal edenler, altıncı fıkra ge
reğince ruhsat tezkerelerini yetkili mercilere vize 
ettirmeden fıkrada gösterilen yerlerde su ürünleri 
İstihsal edenler, on ttin liradan yirmilbeş bin liraya 
kadar* 

(Tarum Orman ve Köyişleri Kbtmisyonunun 
(Kaibul Ettiği Metin) 

MADDE 6. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 26 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Madde 26. — Balıkhaneler, su ürünlerinin açık 
artırma ile toptan satışının, muhafazasının, kalite ve 
sağlık kontrolünün yapıldığı yerlerdir. 

Balıkhaneler, belediyelerle gerçek veya tüzelkişi
ler tarafından kurulur ve işletilir. 

Balıkhanelerde, belediyeler tarafından alınacak 
ücretin miktarı satış bedelinin % 3'ünü geçemez. Bu
nun dışında her ne ad altında olursa olsun başka bir 
resim ve ücret alınmaz. 

Balıkhanelerin kuruluş ve işletme esasları, Başba
kanlık, İçişleri, Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlık
larının görüşü alınarak, çıkarılacak bir yönetmelikle 
belirlenir». 

MADDE 7. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş
tir. 

«Madde 36. — Bu Kanundaki ve bu Kanuna gö
re çıkarılacak yönetmeliklerdeki yasak, tahdit ve mü
kellefiyetlere aykırı hareket edenlere verilecek ceza
lar, aşağıda gösterilmiştir. 

1. 3 üncü maddenin ikinci fıkrasına göre ruhsat 
tezkeresi almadan su ürünleri istihsal edenler, yedin
ci fıkraya göre ruhsat tezkeresi almakla mükellef 
olmadıkları halde, bu fıkradaki maksat dışında şu 
ürünleri istihsal edenler, altıncı fıkra gereğince ruh
sat tezkerelerini yetkili mercilere vize ettirmeden fık
rada gösterilen yerlerde su ürünleri istihsal edenler, 
on bin liradan yirmibeş bin liraya kadar, 

2. 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince, 
gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahiple-
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^ükümıel'in Teklif Ettiği Metin) 

c) 13 üncü madde gereğince Tarım Orman ve Köy işleri Bakanlığından müsaade almadan üretme havuzu 
kuranlar, beş bin liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 

Gerekli niteliği haiz olmayan ve ıslahı mümkün bulunmayan tesislerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve 
masrafları failine ait olmak üzere kaldırılmasına, karar verilir. 

d) İç sularda 19 uncu madde hükümlerine aykırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hapis cezası 
ile birlikte on bin liradan yüz bin liraya kadar, aynı madde hükümlerine denizlerde riayet etmeyenler ise altı 
aydan iki seneye kadar hapis cezası ile birlikte, yüzelli bin liradan ikiyüz bin liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. 

e) 20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelikteki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet etmeyenler, 
yüz bin liradan bir milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Suç, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sahipleri tarafından istenildiği takdirde; bir milyon liradan on 
milyon liraya kadar ağır para cezası hükmolunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına ve masrafları ken
dilerine ait olmak üzere tesislerinin zarar vermeyecek hale getirilmesine karar verilir. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun kalktığı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edile
rek mahkemeye bildirildiği takdirde, aynı mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin verilir. 

f) 21 inci maddenin birinci fıkrasına aykırı hareket edenler iki seneden dört seneye kadar hapis cezası ile 
cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, zapt ve mü
sadere olunur. 

g) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler, onbin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalan
dırılır. Bu gibilerin faaliyetleri durdurulur ve masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin kaldırılmasına 
karar verilir. 

h) 23 üncü maddenin (a) bendine göre çıkarılacak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler, beşbin 
liradan onbeşbin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere 
olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılan yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenlere, onbin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. Suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu kabil su ürün
lerini bilerek satanlar, nakledenler veya bunları imalatında kullananlara ellibin liradan yüzbin liraya kadar 
ağır para cezası verilir. Ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

ı) 24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelikteki dip trole müteallik yasak ve tahditlere ve mükellefi
yetlere aykırı hareket edenler, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile birlikte, bir milyon liradan beş milyon 
liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsadere olunur. 

Tekerrür halinde iki misli ceza hükmolunur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kullanılan istihsal 
vasıtalarının tamamı, zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsimlerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordraya alınmış 
durumda tespit edilenlerle, göz açıklıkları tayin olunan asgarî ölçülerden küçük tip trolü ağlarını her ne suret
le olursa olsun gemilerinde bulunduranlar, yukarıdaki fıkraya göre cezalandırılır. 

Orta su trolünü veya kombine trolünü dip trolü olarak kullananlar hakkında, birinci fıkradaki cezalar 
hükmolunur. 

24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı olarak istihsal edilmiş su ürünlerini satanlar, nakledenler 
veya bunları imalatında kullananlara, ellibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunmakla be
raber, ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere edilir. 

j) 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kullanılması yasak edilen su ürünlerini satanlar* nakleden
ler veya imalatta kullananlar hakkında, üçbin liradan onbin liraya kadar ağır para cezası hükmolunur ve ay
rıca suç konusu su ürünleri de zapt ve müsadere edilir. 

k) 28 inci madde gereğince Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı tarafından istenilen malumatı vermeyen
ler veya yanlış malumat verenler, beşbin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası ile cezalandırılır.» 
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(Adalet Komiisyonunun Kabul Ettiği Metlin) 

2. 3 üncü maddenin üçüncü fıkrası gereğince, 
gemileri için ruhsat tezkeresi almayan gemi sahip
leri veya donatanları, elli bin liradan itoiyüz bin li
raya kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerindi talep vukuunda ilgililere 
göstermeyenler, beşbkı liradan on bin liraya kadar, 

Ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
• ib) 1. tç sularda 7 nci madde hükümlerine ay

kırı hareket edenler yüz bin liradan beşyüz bin Mra-
* ya kadar, denizlerde aykırı hareket edenler ise bir 

milyon liradan on milyon liraya kadar, 
2. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığından mü

saade almaksızın balıklandırma veya balıklandırmak 
üzere çalışma yapanlar, elli bin liradan ifciyüz bin li
raya kadar. 

Ağır para cezası ile cezalandırılırlar. 
c) 13 üncü madde gereğince Tarım Orman ve 

Köyişleri Bakanlığından müsaade almadan üretme 
'havuzu kuranlar, yirmi bin liradan ibiyüz bin liraya 
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Gerekli niteliği haiz olmayan ve İslahı mümkün 
bulunmayan tesislerin faaliyetlerinin durdurulmasma 
ve masrafları failine alit ölimak üzere kaldırılmasına, 
karar venilir^ 

d) tç sularda 19 uncu madde hükümlerine ay-
ıkırı hareket edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis 
cezası ile birlikte yüzbin liradan beşyüz bin liraya 
kadar, aynı madde hükümlerine denizlerde riayet 
etmeyenler ise iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası 
ile birlikte, beşyüz bin liradan iki milyon liraya ka
dar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

e) 20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et
meyenler, yüzbin liradan bir milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Suç, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sa
hipleri tarafından işlendiği takdirde; bir milyon li
radan on mlilyon liraya kadar ağır para cezası hük-
mölunuır. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasına 
ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerimin 
zarar vermeyecek hale getirilmesine karar verilir. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun 
kalktığı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tes
pit edilerek mahkemeye bildirildiği takdirde, aynı 
mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin ve
rilir. 

13 — 

(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun 
Kabul Ettiği Metin) 

ri veya donatanları, elli bin liradan ikiyüzbin liraya 
kadar, 

3. Ruhsat tezkerelerini, talep vukuunda ilgilile
re göstermeyenler, beş bin İkadan onbin liraya ka
dar, 

Ağır para cezası ile cezalandırılır.-

b) 7 nci madde de belirtilen fiilleri ilgili merci
lerden izin almadan yapanlar, fiilin içsularda olması 
halinde yirmi bin liradan yüz bin liraya, denizlerde 
olması halinde beş yüz bin liradan beş milyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Ayrıca çıka
rılan kum, çakıl, taş ve benzeri maddeler zabt ve mü
sadere edilir. 

c) İç sularda 19 uncu madde hükümlerine ay
kırı hareket edenler üç aydan altı aya kadar hapis 
cezası üe birlikte yüzbin liradan beşyüz bin liraya 
kadar, aynı madde hükümlerine denizlerde riayet et
meyenler ise altı aydan iki seneye kadar hapis ceza
sı ile birlikte, beşyüzbin liradan iki milyon liraya 
kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. 

d) 20 nci maddeye göre çıkarılacak yönetmelik
teki yasak ve tahditlerle mükellefiyetlere riayet et
meyenler, yüzbin liradan bir milyon liraya kadar 
ağır para cezası ile cezalandırılır. 

Suç, fabrika, imalathane ve atölye gibi tesis sa
hipleri tarafından istenildiği takdirde* bir milyon li
radan onmilyon liraya kadar ağır para cezası hük-
molunur. Bu gibilerin faaliyetlerinin durdurulmasma 
ve masrafları kendilerine ait olmak üzere tesislerinin 
zarar vermeyecek hale getirilmesine karar verilir. 

20 nci maddeye aykırılık teşkil eden durumun 
kalktığı Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca tes
pit edilerek mahkemeye bildirüdiği takdirde, aynı 
mahkemece bu tesislerin yeniden faaliyetine izin ve
rilir. 

e) 21 inci maddesinin birinci fıkrasına aykırı 
hareket edenler iki yıldan dört yıla kadar hapis ce
zası ile cezalandırılır ve istihsal ettikleri su ürünleri 

m ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vasıtaları, 
zapt ve müsadere olunur. 

f) 22 nci maddeye aykırı hareket edenler, onbin 
liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası ile ceza
landırılır. Bu gibilerin faaliyetleri durdurulur ve mas
rafları kendilerine ait olmak üzere engellerin kaldı
rılmasına karar verilir. 

Türküye Büyük Milet Meclisi (S. Sayısı:'437) 
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f) 2)1 inci maddencn birindi fıkrasına aykırı ha
reket edenler iki seneden dört seneye kadar hapis 
cezası ile cezalandırılır ve istübJsal ettikleri su ürün
leri ile bunların istihsalinde kullanılan istihsal vası-
faılan, zapt ve müsadere olunur. 

g) 212 noi maddeye aykırı hareket edenler, onbin 
liradan yüz bÜn liraya kadar ağır para cezası ile 
cezalandırılır. Bu gibilerin faaliyetleri durdurulur ve 
masrafları kendilerine ait olmak üzere engellerin kal
dırılmasına karar verilir. 

ih) 23 üncü maddenin (a) bendine göre çıkarıla
cak yönetmelik hükülmllerine aykırı hareket edenler, 
yirmıi'bln liradan elittin liraya ka'dar ağır para ce
zası ile cezalandırılır ve suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

Aynı maddenin Ob) bendine göre çıkarılan yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere, elli'bin 
liradan beşyüzlbin liraya kadar ağır para cezası ve
rilir. Suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olu
nur. Bu kalbil su ürünlerini bilerek satanlar, nakle
denler veya bunları imalatında kullananlara yüzbıin 
liradan beşyüzibln l'iraya kaldar ağır para cezası ve
rilir. Ayrıca suç konusu su ürünleri zapt ve müsa
dere edilir. 

-ı) 24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmöliîk-
teki dip trole müteallik yasak ve tahditlere ve mü
kellefiyetlere aykırı hareket edenler, ildi yıldan beş 
yıla kadar haplis cezası ile -birilikte, beş milyon lira
dan on milyon liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır ve isttilhsaü olunan su ürünleri zapt ve 
müsadere olunur. 

Tekerrür halinde iki misli ceza hükmoiunur ve 
suç konusu su ürünlerinin istihsal'inde kullanılan is
tihsal vasıtalarının tamamı, zapt ve müsadere edi
lir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsim
lerde dip trol ağları denizde veya toplanıp borda
ya alınmış durumda tespit edilenlerle, göz açıklık
ları tayin olunan asgarî ölçülerden küçük tip trolü 

. ağlarını her ne suretle olursa olsun gemilerinde bu
lunduranlar, yukarıdaki fıkraya göre cezalandırılır. 

Orta su trolünü veya komlbine trolünü dip trolü 
olarak kullananlar hakkında, birinci fıkradaki ceza
lar hükmotaıur, 

15 — 

(Tarım Orman ve Köyişleri Koimîsyonunun 
Kalbul Ettiği Metin) 

g) 23 üncü maddenin (a) bendine göre çıkarıla
cak yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler, 
yirmibin liradan ellibin liraya kadar ağır para cezası 
ile cezalandırılırlar ve suç konusu su ürünleri zapt 
ve müsadere olunur. 

Aynı maddenin (b) bendine göre çıkarılan yönet
melik hükümlerine aykırı hareket edenlere, ellibin li
radan ikiyüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. 
Suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere olunur. Bu 
kabil su ürünlerini bilerek satanlar, nakledenler ve
ya bunları imalatında kullananlara yirmibin liradan 
yüzbin liraya kadar ağır para cezası verilir. Ayrıca 
suç konusu su ürünleri zapt ve müsadere edilir. 

h) 24 üncü maddeye göre çıkarılan yönetmelik-
deki dip trole müteallik yasak ve tahditlere ve mü
kellefiyetlere aykırı hareket edenler, bir yıldan üç 
yıla kadar hapis cezası ile birlikte, iki milyon liradan 
altı milyon liraya kadar ağır para cezası ile cezalan: 

dirilir ve istihsal olunan su ürünleri zapt ve müsade
re olunur. Tekerrür halinde iki misli ceza hükmoiu
nur ve suç konusu su ürünlerinin istihsalinde kulla
nılan istihsal vasıtaları zapt ve müsadere edilir. 

Yasak bölgelerde veya yasak zaman ve mevsim
lerde dip trol ağları denizde veya toplanıp bordaya 
alınmış durumda tespit edilenlerle, göz açıklıkları ta
yin olunan asgarî ölçülerden küçük dip trolü ağları
nı her ne suretle olursa olsun gemilerinde bulundu
ranlar, yukarıdaki fıkraya göre cezalandırılır. 

Orta su trolünü veya kombine trolünü dip trolü 
olarak kullananlar hakkında, birinci fıkradaki ceza
lar hükmoiunur. 

24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı 
olarak istihsal edilmiş su ürünlerini bilerek satanlar, 
nakledenler veya bunları imalatında kullananlara, 
yirmibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para ceza
sı hükmolunmakla beraber, ayrıca suç konusu su 
ürünleride zapt ve müsadere edilir. 

i) 25 inci madde ile satışı, naklî ve imalatta kul
lanılması yasak edilen su ürünlerini bilerek satanlar, 
nakledenler veya imalatta kullananlar hakkında, yir
mibin liradan yüzbin liraya kadar ağır para cezası 
hükmoiunur ve ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt 
ve müsadere edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 437) 
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ıpüküteetün Teklif Ettiği Metin) 

MADDE 8. — Bu Kanunda geçen Ticaret Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı deyimleri Tarım Orman ve Köy-
işleri Bakanlığı, «Tüzük» deyimi «Yönetmelik» olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 9. — 19, 20, 23 üncü maddelerde öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulunca, diğer yönetmelikler 
Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yürürlüğe konulur. 

MADDE 10. — 1380 sayılı Kanunun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇtCÎ MADDE 1. — Halen faaliyette bulunan sanayi kuruluşları ve iş yerleri, bu Kanunun yürürlüğe gir
mesinden itibaren üç yıl içerisinde, atık suların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve istihsal yerlerine 
ve civarlarına akmasını önleyecek tedbirleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve işletmekle yükümlüdürler. 

GEÇtCÎ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlüğünden önce faaliyetleri men edilmiş bulunan sanayi ku
ruluşları ile iş yerlerinin yeniden faaliyetlerine izin verilir ve bunlar hakkında da geçici 1 inci madde hükmü 
uygulanır. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Bu Kanuna göre hazırlanacak yönetmelikler yürürlüğe girinceye kadar, mevcut tü
züğün bu Kanuna aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam edilir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi {S. Sayısı: 437) 
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24 üncü maddedeki yasaklara ve tahditlere aykırı 
olarak istihsal ed'itoiş su ürünlerini satanlar, nakle
denler veya bunları imalatında kullananlara, eliıbin 
lllira'dan yüzlbin liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunmakla beraber, ayrıca suç konusu su ürünleri de 
zapt ve müsadere edilir. 

j) 25 inci madde ile satışı, nakli ve imalatta kul
lanılması yalsak edilen su ürünlerini satanlar, nak
ledenler veya imalatta kullananlar hakkında, onlbin 
liradan elli bin liraya kadar ağır para cezası hükmo-
lunur ve ayrıca suç konusu su ürünleri de zapt ve 
müsadere edilir. 

ık) 28 indi madde gereğince Tarım Onman ve 
Köyişleri Bakanlığı tarafından isteriilen malumatı 
vermeyenler veya yanlış malumat veremler, beşjbin 
liradan elli'bin liraya kadar ağır para cezası ile ce
zalandırılır.:» 

İMADDE 8. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunun
da geçen Ticaret Bakanlığı ile Tarım Bakanlığı de
yimleri Tarım Onman ve Köyişleri Bakanlığı, «Tü
zük» deyimi «Yönetmelik» olarak değişiriılmiştir. 

MADDE 9. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu
nun 19, 20, 23 üncü maddelerinde öngörülen yönet
melikler Bakanlar Kurulunca, diğer yönetmelikler Ta
rım Orman ve Köyişleri Bakanlığınca yürürlüğe ko
nulur. 

MADDE 10. — Tasarının 10 uncu maddesi Ko-
rriisyonuırnuzca aynen kalbul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen faaliyette bulu
nan sanayi kuruluşları ve işyerleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden İtibaren bir yıl içerisinde, atı'k 
suların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve 
istihsal yerlerine ve civarlarına akmasını önleyecek 
tedbirleri almak ve arıtma -tesislerini kurmak ve iş
letmekle yükümlüdürler, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun yürürlü
ğünden önce faaliyetleri men edilmiş bulunan sanayi 
kuruluşları ile işyerleri hakkında da geçici 1 inci mad
de hükmü uygulanır ve bunlar bu Kanunun yürür
lüğe girdiği tarihten itibaren faaliyetlerine devam ede
bilirler. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

17 — 

(Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunun' 
Ka'bul Ettiği Metin) 

MADDE 8. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu
nunda geçen «Ticaret Bakanlığı» ile «Tarım Bakan
lığı» deyimleri «Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlı
ğı», «Tüzük» deyimi «Yönetmelik» olarak değiştiril
miştir. 

MADDE 9. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu 
ile bu kanunda geçen yönetmelik Tarım Orman ve 
Köyişleri Bakanlığınca bu kanunun yürürlük tarihin
den itibaren altı ay içinde hazırlanarak yayınlanır. 

MADDE 10. — 1380 sayılı Su Ürünleri Kanu
nunun 27 nci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Halen faaliyette bulunan 
sanayi kuruluşları ve iş yerleri, bu Kanunun yü
rürlüğe girmesinden itibaren iki yıl içerisinde, atik 
suların ve zararlı maddelerin su ürünleri üreme ve 
istihsal yerlerine ve civarlarına akmasını önleyecek 
tedbirleri almak ve arıtma tesislerini kurmak ve iş
letmekle yükümlüdür. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Adalet Komisyonunun 
kabul ettiği metnin Geçici 2 nci maddesi aynen ka
bul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Tasarının Geçici 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 437) 
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MADDE 11. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 12. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

Başbakan 
T. Özal 

13.1.1986 

Devle!!! Bak. Başbakan Yrd. 
/, K. Erdem 

Devlet Bakam 
K.ı Oksay 

Devlet Balkanı 
A. M. Yılmaz 

Devlet Bakam 
M. V. Dinçerler 

DeVlet Bakanı 
A. Karaevli 

içimleri Bakanı 
Y, Akbulut 

MM Eğütilm Gönç»: ve Spor Bakanı 
M. Emiroğlu 

Ulaştırma Bakanı 
V. Atasoy 

Sanaıylî vıe Ticaret Balkanı 
H. C. Aral 

Devlet Bakanı 
A., Tenekeci 

Adalet Bakam 
M. N. Eldem 

D^şlıetri Bakam 
V. Halef oğlu 

Bayın'diiırkk ve fskâıı Bakanı 
/. S. Giray 

Tarım Orman ve Köyi'şleri! Bakana 
H. H. Doğan 

Enerji ve Tabtö Kay. Bakanı 
S. N. Türel 

Devlet Bakam 
M. T. Titiz 

Millî Savunma Bakam 
Z. Yavuztürk 

Mafliiye ve Gümrük Bakanı 
A. K. Alptemoçin 

Sağlık ve Sosyali Yardım Bakam 
Af.ı Aydın 

Çallflşma ve Sosyal Gfüivenflik Bakanı 
M. Kalemli 

KJütötüır ve Turizmi Bakam 
Af. Af. Taşçıoğlu 
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(Adalet Komisyonunun Kalbul Ettiği Metün) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen ka!bul edilmtişür. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kalbul edi'Imi§ttir_H 

(Tarım Orman ve Koyişleri Komisyonunun 
Kalbul Ettiği Metin) 

MADDE 11. — Tasarının 11 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 12. — Tasarının 12 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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